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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN)
ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za
blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-49085
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 8 veljavnih ponudb, v nadaljnjem postopku oddaje je bilo 5 ponudb zaradi nepopolnosti
izločenih.
Pri oceni popolnih ponudb je naročnik
upošteval vsa merila (cena, plačilni pogoji,
garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje,
usposobljenost za podporo Microsoft) na
način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Orja computers, d.o.o., Polje 4, Zagorje,
– sklop 2: Gorenje, d.d., Partizanska 12,
Velenje,
– sklop 3: Gambit trade, d.o.o., Savska 3a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Območne enote ZGS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop 1: osebni računalniki po seznamu iz pogodbe,
– sklop 2: tiskalniki po seznamu iz pogodbe,
– sklop 3: skener.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 21,186.879 SIT,
– sklop 2: 3,683.407 SIT,
– sklop 3: 58.450,42 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: navedeno
pod 4. točko.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 22,369.489,10 SIT,
20,115.879 SIT,
– sklop
2:
3,588.207
SIT,
3,050.164,30 SIT,
– sklop 3: 84.966 SIT, 58.450,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37426.
Zavod za gozdove Slovenije

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve javnega
naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku 55.
člena zakona o javnih naročilih
Št. 110-1/01
Ob-49123
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7 tel. 01/300-99 59; faks:
01/300-99-37.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: javno naročilo
se odda z neposredno pogodbo – po dveh
neuspelih razpisih v skladu s 3.in 4. točko
41. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbe vsebujejo vse z razpisom zahtevane dokumente in so popolne
ter cenovno najugodnejše.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naročilo dodeljeno:
AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana za sklop 6;
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana
za sklop 11;
Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana za sklop 5;
Lesnina MG oprema, Parmova 53, Ljubljana za sklop 2;
Impulz servis d.o.o., Prebačevo 52b,
Kranj za sklop 9 in 10;
Biring d.o.o., Motnica 7a, Trzin za sklop 4;
Duka oprema d.o.o., Gradiška ul. 9, Vipava za sklop 1 in 8;
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VTZ d.o.o., Koprska 94, Ljubljana za
sklop 3.
6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Višnja gora - Bič CP Dob
- oprema za CP Dob – sklop 6 in 11 ter 1
in 8, 2,3,4,5,9 in 10.
7. Pogodbena vrednost: AC Intercar
15,401.992 SIT; SCT 10,666.541 SIT;
Mladinska
knjiga
Birooprema
d.d.
2,072.416 SIT; Lesnina MG oprema
4,764.355,40 SIT; Impulz servis d.o.o.
2,377.525,00
SIT;
Biring
d.o.o.
1,581.748,00 SIT, Duka oprema d.o.o.
3,632.046,60 SIT in VTZ d.o.o.
4.798.872,53 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:11veljavnih.
10. 11.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Št. 110-1/01
Ob-49124
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7 tel. 01/300-99 59; faks:
01/300-99-37.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - javno
naročilo se odda z neposredno pogodbo –
po dveh neuspelih razpisih v skladu s 4.
odstavkom 41. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 10 .4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbe vsebujejo vse z razpisom zahtevane dokumente in so popolne
ter cenovno najugodnejše.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naročilo dodeljeno:
Viling, Kersnikova 10, Ljubljana za sklop
3,8,9,11,12;
Vitrade d.o.o., Partizanska 5, Maribor za
sklop 6.
6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Kozina - Klanec od KM
6,7 do KM 7,5 - I. etapa: nabava vozil in
opreme za AC Bazo Kozina - sklop
3,6,8,9,11,12.
7. Pogodbena
vrednost:
Viling
31,051.967,10 SIT; Vitrade 5,953.702,90
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. 11.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Št. 110-1/01
Ob-49125
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – Ulica XIV.

Stran

2478 / Št. 40-41 / 25. 5. 2001

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7 tel.01/300-99-59; faks
01/300-99-37.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - javno
naročilo se odda z neposredno pogodbo –
po dveh neuspelih razpisih v skladu s 4.
odstavkom 41. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 20. 2. 2001
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbe vsebujejo vse z razpisom zahtevane dokumente in so popolne
ter cenovno najugodnejše.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naročilo dodeljeno:
AC Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000
Ljubljana za sklop 2;
Maco-SL d.o.o., Šempeter pri Gorici za
sklop 5;
Dumida d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart za sklop 7 in 13;
6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC Kozina - Klanec od KM
6,7 do KM 7,5 - I. etapa: nabava vozil in
opreme za AC bazo Kozina - sklop
2,5,7,13.
7. Pogodbena vrednost: AC Intercar
4,795.700 SIT; Maco-SL 12.581.870 SIT;
Dumida 12.544.785,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7 (4 popolne).
10. 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: leto 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: izdelana je predinvesticijska zasnova.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Direkcija RS za ceste

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-12.B

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 02/01
Ob-48965
1. Naročnik: Ministrstvo 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 gradenj, ki bo predvidoma
naročeno v naslednjih 12 mesecih: ureditev izvennivojskega prečkanja ceste
R2-441, odsek 1298 (Lendavska cesta)
z železniško progo MS-Hodoš v Murski
Soboti.
4. Kraj izvedbe gradbenih del: Murska
Sobota.

Št. 343-12/00-132
Ob-49235
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, faks 01/895-55-31, telefon 01/895-11-30.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: posodobitev ceste
Mladica–Polom–Seč.
4. Kraj dobave: Občina Kočevje, cesta
v KS Stara cerkev.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: do konca leta 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Oddelek za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, pri Borutu
Hočevarju, tel. 01/895-13-90 ali GSM
041/406-186.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Občina Kočevje

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
Št. 234-1/2001
Ob-48945
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28,1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema splošnih ordinacij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: ZD Ljubljana – enota
Šiška, Derčeva 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 1. 8. 2001, začetek
montaže na objektu 1. 8. 2001, zaključek
montaže 10. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumen-

tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, inž. gr. tel.
01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 96-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Vložišče (soba 11), Kotnikova 28,1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba” za JR-4/2001 ZD Šiška oprema splošnih ordinacij II. faza.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enakih obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001 in 12. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%,garancijski rok 10%, reference 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-48956
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 2 kom. osebnih vozil z naslednjimi
karakteristikami: limuzina z bencinskim motorjem, prostornine ca. 1600 cm3 – Break,
a KW/KM 80/110, ABS, 5 vrat, bele barve, avtoradio in klima, ocenjena vrednost
5,000.000 SIT;
– 1 kom. tovorno vozilo z naslednjimi
karakteristikami: FOURGON KW/KM a
70/95, motor 2,0 TDI, 3 sedeži, centralno
zaklepanje, klima, bele barve, električni pomik stekel, gretje zadnjega stekla, desna
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bočna stranska vrata, dvokrilna zadnja vrata
s stekli, ocenjena vrednost 2,600.000SIT;
– 1 kom. osebno vozilo z naslednjimi
karakteristikami: limuzina z bencinskim motorjem, 5 vrat, prostornina ca. 1400 cm3,
KW/KM ca. 98/72, bele barve, klima, avtoradio.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali na
posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
julij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z
DDV), na žiro račun 51800-603-34142, s
sklicevanjem na št. 6-600.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001 – naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-48957
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia, tel. +386-7-48 02 00, faks
+386-7-49 21 528.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 komad
termovizijske kamere (Thermovision Camera) za industrijsko področje (IP 54).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 18. 5.
2001 do 18. 6. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenia – Uvozna nabava: D. Marinović, tel. +386-7-48 02 329; TO VZPR:
B. Sambol, tel. +386-7-48 02 195.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure do izteka roka za predložitev ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenia.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2001 ob 9. uri, v glavni sejini
sobi NEKa.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bid
Security Bond (bančna garancija za resnost
ponudbe).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 120 dni; predvideni datum odločitve
je 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 402-30/01
Ob-48968
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg

MDB7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-06,
faks 01/306-17-44.
3. Vrsta in količina blaga: avtomatski
dvižni stebrički z daljinskim nadzorom
za zapiranje pešpoti z montažo (6x).
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka oziroma trajanje dobave in montaže: 1. 7. 2001 do 31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
306-17-23.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 29. 5. 2001
do 21. 6. 2001 vsak dan od 8. do 12. ure,
21. 6. 2001 pa do 8. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR 50100-630-810108,
sklic 00-021-0000.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti do 21. 6. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6.
2001, ob 8.30, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana – kletni prostori.
10. Navedba finančnih zavarovanj:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti,
– bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% od dobave blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. – 43. členu Zakona o
javnem naročilu: določa razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Ponudbe se ocenjujejo po naslednjih
merilih:
– cena 50,
– plačilni pogoji 20,
– garancije 30.
16. Morebitne druge informacije: določa razpisna dokumentacija.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
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18. Datum odposlane zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Mestna občina Ljubljana
Št. 236-1/2001
Ob-48971
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28,1000 Ljubljana, tel.
01/300-39-44, faks 01/300-39-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema novozgrajenih prostorov prizidka.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
samo za celotno naročilo.
4. Kraj dobave: ZD Ljubljana – enota
Šentvid, Pot ob zdravstvenem domu 1, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme do 2. 11. 2001, začetek
montaže na objektu 2. 11. 2001, zaključek
montaže 16. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, inž. gr., tel.
01/300-39-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 97-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba 11), Kotnikova 28,1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba” za JR-5/2001 ZD Šentvid,
oprema prizidka.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v treh
enakih obrokih: prvi po podpisu pogodbe,
drugi ob začetku montaže, tretji 30 dni po
zaključku.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001 in 16. 7.
2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: cena 70%, garancijski rok 10%, reference
20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 663-05-031/01-003
Ob-48979
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Kotnikova 5, Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Novo mesto, Resljeva 7a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2001–
1. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Center za socialno delo Novo mesto, Glavni trg 7, Novo
mesto, Alojz Simončič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 7.
do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Center za socialno delo Novo
mesto, Glavni trg 7, Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 6. 2001 ob 12. uri, Center za
socialno delo Novo mesto, Glavni trg 7,
Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po odpiranju ponudb; predvideni datum odločitve 30. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-48980
1. Naročnik: Osnovna šola Borcev za
severno mejo, Borcev za severno mejo 16,
2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Borcev za severno mejo, Borcev za severno
mejo
16,
2000
Maribor,
tel.
02/320-00-50, faks 02/331-67-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil
po skupinah od 1 do 7:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 4,500.000 SIT),
2. skupina: meso, mesni izdelki in ribe
(okvirna vrednost: 18,000.000 SIT),
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki (okvirna vrednost: 6,500.000 SIT),
4. skupina: razni prehrambeni izdelki
(okvirna vrednost: 4,000.000 SIT),
5. skupina: žito, mlevski izdelki in testenine (okvirna vrednost: 2,000.000 SIT),
6. skupina: sveže sadje in zelenjava
(okvirna vrednost: 5,000.000 SIT),
7. skupina: zamrznjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 2,000.000 SIT),
Skupaj: 42,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se lahko odda za vse skupine živil,
posamezno skupino živil oziroma za živilo
znotraj posamezne skupine.
4. Kraj dobave: fco. skladišče OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno
mejo 16, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 7.
2001 do 9. 7. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, Osnovna šola Borcev za severno
mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000
Maribor, Silva Bobnič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure do 22. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazanih na ŽR
osnovne šole št. 51800-603-33722.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Osnovna šola Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000
Maribor, tajništvo, v zaprti kuverti, označeni
z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis” in na hrbtni strani označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 9. uri Osnovna šola
Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni plačilni rok od dneva prejetja fakture.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o poslovnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: splošni, obvezni pogoji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 7. 2003, najkasneje do 30. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena, skladno s pogoji zahtevanimi v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
OŠ Borcev za severno mejo Maribor
Št. 40310/0032/2001
Ob-48983
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža pohištvene opreme
za potrebe Mariborske knjižnice, Rotovški trg 1, Maribor (ocenjena vrednost
15,740.000 SIT brez DDV).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena v enem sklopu.
4. Kraj dobave: Mariborska knjižnica,
Rotovški trg 2, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba Polona Erker, tel.
02/22-01-316.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
prahnikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom razpisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis – Mariborska knjižnica”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 342/III.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001, 4. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena in reference (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 158
Ob-49007
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
2. Naslov naročnika: Študljanska 91,
1230 Domžale, tel. 01/72-46-500, faks
01/72-20-490.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
centrifuge z povišano stopnjo zgoščanja (centripress) za dehidriranje blata z
elektro omaro, nosilno konstrukcijo in
spiralnim transporterjem.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna je dobava samo centrifuge.
4. Kraj dobave: Študljanska 91, Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum zaključka dobave 5 mesecev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije v pisarni, Študljanska 91, dodatne informacije Olga Burica, Peter Cerar
na podlagi pisnega zahtevka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 11. ure do vključno 6. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT s plačilom na
ŽR LB Domžale št. 50120-601-30895.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 22. 6.
2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1230
Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba-ne odpiraj in
številko objave tega javnega razpisa.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2001 ob 11. uri na sedežu
podjetja.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponujene vrednosti do 20. 7. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
90% vrednosti opreme v roku 30. dni po
dobavi, 10% vrednosti opreme po izteku
garancijske dobe.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe do 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: tehnična ustreznost-zmogljivost, cena, reference,
servis, garancija, kvaliteta vgrajenih materialov in opreme, plačilni pogoji, dobavni rok.
Način uporabe meril je določen v razpisnih
pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Investitor si pridružuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o
dobavi navedene opreme.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 6. 2001.
Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.
Št. 6000/000
Ob-49027
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laboratorijski material.
Ocenjena vrednost 155,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
– material za laboratorij, ocenjena vrednost 12,000.000 SIT,
– steklovina,
ocenjena
vrednost
7,000.000 SIT,
– kemikalije,
ocenjena
vrednost
22,000.000 SIT,
– podloge za gojišča, ocenjena vrednost
10,000.000 SIT,
– serološki testi, ocenjena vrednost
41,000.000 SIT,
– testi-identifikacija, ocenjena vrednost
40,000.000 SIT,
– diski z antibiotiki, ocenjena vrednost
7,000.000 SIT,
– material PVC za laboratorij, ocenjena
vrednost 16,000.000 SIT.
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Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna v
letih 2001/2002, oziroma do izdobave količin.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142 s sklicevanjem na št. 5-500.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 2. 7. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001 – naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Št. 6000/000
Ob-49028
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški material.
Ocenjena vrednost 18,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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– pisarniški material, ocenjena vrednost
7,500.000 SIT,
– papir, ocenjena vrednost 4,500.000
SIT,
– kartuše, toner, trak, ocenjena vrednost
6,000.000 SIT.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali
na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna v
letih 2001/2002, oziroma do izdobave količin.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142 s sklicevanjem na št. 6-600.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001 – naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: uporaba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ekon., tel. 02/45-00-262.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-49049
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642; 03/56-52-134.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stranskosipni vozički (preureditev – predelava)
60 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.
4. Kraj dobave: separacija premoga Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek). Vse dodatne informacije je možno dobiti pri Klenovšek Srečku na tel. 03/56-26-144 int. 268.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
28. 6. 2001 od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke potrebne za izstavitev
računa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 12. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni opredeljeno.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 8. 2001; 14. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk; rok dobave do 20
točk; rok plačila do 25 točk; fiksnost cene
do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Ob-49083
1. Naročnik: Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi.
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2. Naslov naročnika: Vrtec Zagorje
ob Savi, Pečarjeva ulica 4,1410 Zagorje
ob Savi, tel. 03/56-64-765, faks
03/56-66-244, e-mail:danica.kralj@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna 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 ter margarina,
II. sveže meso ter jajca,
III. mesnine in salame,
IV. zamrznjene in konzervirane ribe,
V. sveža zelenjava in sadje,
VI. zamrznjena zelenjava in izdelki iz
testa,
VII. konzervirana zelenjava in sadje,
VIII. sadni sokovi in sirupi,
IX. žita, mlevski izdelki, testenine,
X. kruh pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
XI. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 7a.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, trajanje dve leti
od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete v tajništvu vrtca, pri
Staši Zapotnik, vsak delovnik od 8. do 13.
ure. Dodatne informacije pri odvetnici Staši
Lepej – Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7,
tel. 03/56-68-744.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT (19% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro
račun št. 52720-603-40979.
8. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vrtec Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih Vrtca
Zagorje ob Savi, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
ali tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
opredeljeni so v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, od katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, plačilni pogoji, posebne
ugodnosti ponudnika. Podrobneje so merila ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Vrtec Zagorje ob Savi
Št. 240
Ob-49084
1. Naročnik: Viški vrtci.
2. Naslov naročnika: Tržaška c. 79,
1111 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mleko in
mlečni izdelki v okvirni vrednosti 30 mio
SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira za vse sklope,
posamezni sklop ali izdelek v sklopu.
4. Kraj dobave: dobava je sukcesivna
na osem lokacij navedenih v RD.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po podpisu pogodbe, za dobo 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/241-62-00, faks
01/241-62-13, kontaktna oseba je Rovšek Miro 01/241-62-15.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št.: 50015-240.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 12.30, v Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-

na o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni, 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Viški vrtci
Ob-49086
1. Naročnik: VIZ Osnovna šola Rogatec,
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.
2. Naslov naročnika: VIZ Osnovna šola
Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec,
tel. 03/58-27-058, faks 03/58-27-058.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov.
(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:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe in konzervirana 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 sirupi;
10. zamrznjeni izdelki iz testa;
11. kruh in pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki;
12. ostalo prehrambeno blago.
5. Kraj dobave:
– VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,
Rogatec;
– podružnica OŠ Dobovec, Dobovec
35c, Rogatec;
– podružnica OŠ Donačka gora 1, Rogatec;
– enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica 7,
Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec – tajništvo VIZ OŠ Rogatec.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 5. 2001
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 50730-603-35038.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta
30, 3252 Rogatec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec.
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 izdaje računa.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
VIZ OŠ Rogatec

Št. 48/2001
Ob-49098
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center.
2. Naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nakup namizne računalniške opreme za Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Javno naročilo bo izvedeno po naslednjih sklopih:

Oprema

Specifikacija 1 – računalniki in monitorji
Specifikacija 2 – matrični in brizgalni tiskalniki
Specifikacija 3 – laserski tiskalniki
Specifikacija 4 – vgradna oprema za računalnike
Skupaj
Ponudnik mora ponuditi vsaj en sklop
opreme v celoti.
4. Kraj dobave: s strani naročnika določene lokacije poslovnih prostorov naročnika v regijskih centrih po Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljeni sta največ dve varianti za posamezni sklop.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
predvidoma od 3. 9. 2001 do 15. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center Janez Škufca,
dipl. prof. mat., tel. 01/30-77-361, faks
01/23-12-667,
e-mail
janez.skufca@zzzs.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po tej objavi, od 10. do 13. ure, v tajništvu
Informacijskega centra ZZZS, soba 345/III
ali s pisnim zahtevkom po elektronski pošti
oziroma faksu (do roka predložitve ponudb).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: predložitev ponudb: ponedeljek, 18. 6. 2001, do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
tajništvo, soba 345/III.

SIT brez DDV

SIT z DDV

73,865.546
4,705.882
5,462.187
5,882.352
89,915.967

87,900.000
5,600.000
6,500.000
7,000.000
107,000.000

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma in
ure prispeti v tajništvo Informacijskega centra.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek, 18. 6. 2001 ob 13. uri v
sejni sobi Informacijskega centra, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba 342/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevane so naslednje nepreklicne bančne garancije: za resnost ponudbe, za izpolnitev
pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z vzorcem pogodbe v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni dovoljenih skupnih ponudb.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– izveden posel v vrednosti najmanj
50,000.000 SIT v preteklem letu za opremo, ki je predmet razpisa,
– dobavni rok do 45 dni za vso opremo,
– plačilni rok daljši od 30 dni,
– razmerje med povprečno bruto mesečno plačo na zaposlenega in povprečno bruto mesečno plačo v RS za leto 2000 ne
sme biti manj kot 0,80,

– garancijski rok najmanj 3 leta za Specifikacije 1–3 in najmanj 1 leto za Specifikacijo 4,
– garancijsko vzdrževanje mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da za vse
posege naročnik kontaktira izključno s ponudnikom vsak delovni dan med 7. in 16.
uro. Odzivnost servisno/vzdrževalne službe v garancijskem roku mora biti manjša
od 3 ur, zamenjava okvarjene opreme v
manj kot 48 urah,
– naročnik si pridržuje pravico do poziva
za testiranje ponujene opreme. Testiranje
opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika. Ponudnik mora pristopiti
k testiranju v roku 36 ur od poziva. Testiranje se izvaja na lokaciji Informacijskega centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
– dobava opreme natančno po zahtevah
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 18. 9. 2001, predvideni datum odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika je
18. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika z
najnižjo oceno po formuli: ocena je cena /
(1 + vsota vseh meril v %), kjer so merila:
– tehnične lastnosti opreme: 0–24%,
– reference ponudnika: 0–4%,
– plačilni rok: 0–2%,
– garancijski rok: 0–10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki bo v četrtek,
31. 5. 2001 v sejni sobi Informacijskega
centra, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, soba 342/III, ob 12. uri.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Informacijski center
Št. 8
Ob-49099
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava omar za zaščito in vodenje za
RTP Divača.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: RTP Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: avgust 2001
– oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
Upravljanje prenosnega omrežja, IV. nadstropje stavbe RCV, soba 407, Sara Ravš,
dodatne informacije Blaž Traven.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 19. 6. 2001 ob 13. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih dobavah.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN in navedenih v razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 8. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 29. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (87%), plačilni pogoji (3%),
s strani naročnika potrjene reference za izdelavo tovrstne opreme (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 369-01
Ob-49101
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, tel: 01/5431-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dializni
material.
1. Nizkopretočni dializatorji (Kuf pod
15 ml/mmHg/h/m2) okvirna letna količina
8.000 kom;
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a) površine 1,1 - 1,5;
b) površine 1,6 - 1,8;
2. Srednjepretočni dializatorji (Kuf od
16 do 25 ml/mmHg/H/m2) okvirna letna
količina 6.000 kom;
a) površine 1,1 - 1,5;
b) površine 1,6 - 1,8;
3. Visokopretočni dializatorji (Kuf nad
25 ml/mmHg/h/m2) okvirna letna količina
12.000 kom;
a) površine 1,1 - 1,5;
b) površine 1,6 - 1,8;
4. Brezacetatna biofiltracija
a) dializatorji (Kuf >30 ml/mmHg/h/m2)
- 2.000 kom;
b) vrečke z infuzijsko raztopino (HCO3
145 mmol/L) - 6.000 kom;
c) kompleti za testiranje - 2.000 kom
d) infuzijski sistemi - 2.000 kom;
e) arterijske linije - 2.000 kom;
f) venske linije - 2.000 kom.
5. Hemofiltracija On line in/ali hemodiafiltracija On line:
a) hemodializatorji in/ali hemofiltri s sintetično membrano (Kuf >31 ml/mmHg/h/m2)
- 5.000 kom;
b) arterijske linije - 5.000 kom;
c) venske linije - 5.000 kom;
d) infuzijski sistemi - 5000 kom;
6. Arterijske linije - 26.000 kom;
7. Venske linije - 26.000 kom;
8. Seti za priključitev bolnika na dializo - 33.000 kom;
9. Bicart kapsule - 17.000 kom;
10. Dializne igle - 60.000 kom;
11. Dializni koncentrati;
a) kisli koncentrat - 33.000 kom;
b) alkalni koncentrat - 16.000 kom;
c) koncentrat kalija 110 ml 16.000 kom.
12. dezinfekcijska sredstva - 33.000
enot.
(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 Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave september 2001, trajanje dobave eno
leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 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 28. 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 - dializni material.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 11. uri v seminarju I.
v kleti Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1 % od letne ponudbene vrednosti. Trajanje
bančne garancije za resnost ponudbe je
122 dni od odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti ponudbe je 27. 10. 2001, bančna garancija
za resnost ponudbe pa do 29. 10. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe pa je september 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
Za sklope 1, 2, 3, 4, 5 in 10:
– cena
90 %,
– strokovna ocena
10 %,
– skupaj
100 %,
Za vse ostale sklope pa se upošteva merilo cena 100 %.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudnik mora predložiti vzorce
za sklop 8 in 10. Za ostale sklope pa se
ponudnik zavezuje, da bo na zahtevo
strokovne komisije omogočil njihovo testiranje.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 35 z dne 11. 5.
2001, Ob-48259.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Klinični center Ljubljana
Ob-49102
1. Naročnik: Osnovna šola Preska.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Preska, Preška c. 22, 1215 Medvode, tel.
01/361-26-36, faks 01/361-71-25.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil, v skupni orientacijski vrednosti 32,580.000 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 slaščice,
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.
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Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo, za posamezne skupine živil ali za posamezna živila.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Preska,
Preška c. 22, 1215 Medvode.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 20. julija
2001 do 31. decembra 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting, d.o.o., Ljubljana,
Lepi pot 25, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net, Alenka Grabeljšek. Dodatne informacije 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 elektronka pošta: altus.con@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 21. junija 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741,
sklic
na
št.
013-2001, po modelu 00, Altus consulting,
d.o.o., Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 21. junija 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Altus consulting, d.o.o., Ljubljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 22. junija
2001 ob 9. uri, na naslovu Osnovna šola
Preska, Preška c. 22, 1215 Medvode.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudniki, ki predložijo ponudbe, katerih vrednost ponudbe je višja od zneska, ki je določen v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, morajo ponudbi
priložiti bančno garancijo, za resnost ponudbe plačljivo na prvi poziv v višini 10%
ponudbene vrednosti. Bančno garancijo je
potrebno predložiti le v primeru, da je ponudbena vrednost v kumulativi višja od 30
mio SIT. Bančna garancija mora veljati do
1. avgusta 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. avgusta 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 29. junij 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: naročnik bo ocenil ponudbe na podlagi naslednjih meril: cena 80 točk, strokovna priporočila (reference) 10 točk, odzivni čas za interventna naročila 5 točk, celovitost ponudbe 5 točk. Uporaba meril in način
ocenjevanja sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 5. 2001.
Osnovna šola Preska
Ob-49108
1. Naročnik: Onkološki inštitut.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana,
tel.
01/431-7276,
faks
01/432-1076.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava obvezilnega materiala in materiala za fiksacijo po skupinah: obvezilni material 1, obvezilni material 2, material za fiksacijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za katerokoli razpisano skupino, vendar mora ponuditi
ves material iz izbrane skupine.
4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Zaloška 5, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: delne dobave v obdobju enega leta.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nabavna služba, Marinka Zadel, Zaloška 5, Ljubljana,
tel. 01/431-7276, faks 01/432-1076.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave tega razpisa do zadnjega
dneva oddaje ponudb, vsak delovnik od 9.
do 14. ure. Vsi zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno z dokazilom o vplačilu stroškov ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov), da se jim dokumentacijo pošlje po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo razpisne dokumentacije za obvezilni material in
material za fiksacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 20. 6. 2001 z
jutranjo pošto ali osebno do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Onkološki inštitut, Nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 21. 6. 2001, ob 10. uri, On-

kološki inštitut, Velika sejna soba, stavba C,
Zaloška 2, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti za posamezno skupino obvezilnega materiala in materiala za
fiksacijo.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponudnik mora nuditi najmanj 45-dnevni plačilni
rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70%, kvaliteta 25%, popust za
predčasno plačilo 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 31/B
Ob-49114
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, faks 02/449-2379, telefon
02/449-2000.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 126 poštnih koles, 126 torb za poštna kolesa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možen je sklop za poštna kolesa, sklop za
torbe za poštna kolesa ali oboje skupaj.
4. Kraj dobave: na poslovne enote.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek do
31. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: sektor za finančne zadeve - nabavna služba.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180 za razpisno dokumentacijo - poštna kolesa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2001 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek 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 odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke,
glede zahtev iz te točke; da je predložil
izjavo, da je poštno kolo narejeno po vzorcu, da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, da
je preložil vzorec kolesa in vzorec torb za
poštno kolo v testiranje.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2001, predviden datum odločitve
21. 7. 2001 .
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50% in ocena testiranja 50%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,
sektor za finančne zadeve
Ob-49122
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hidravlična stiskalnica (po razpisni dok. št.:
6/2001-B).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop,več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: fco elektrokovinska
delavnica naročnika, Rejčeva 24 v Novi
Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum dobave: oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno do-
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kumentacijo je možno dvigniti v komercialnem sektorju pri Katji Šmajgl.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen med 9. in 11. uro, po predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na račun št. 52000-601-22566, sklic na št.
31955 –ter št. objave v Uradnem listu RS, s
pripisom razpisna dokumentacija – nabava
hidravlične stiskalnice.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 10. ure.
(b) Naslov komor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercialni sektor).
9. (a) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
2001 ob 11. uri, v sejni dvorani.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska, Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.
11. Pogoji finaciranja 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 skupni izvedbi naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN-1:
poleg splošnih pogojev 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 ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa,datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 20. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb so: ponudbena cena, rok plačila, rok dobave, reference, kakovost.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu:
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za objavo: 11. 5. 2001.
Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica
Ob-49136
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje,
JEKO-IN d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika, poštni naslov naročnika, številka telefaksa: Titova 51,
4270 Jesenice, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: eno tovorno vozilo z nadgradnjo za samonaklada-

nje zabojnikov 5–7 m3 ter opreme za
priključitev snežnega pluga, oranžne
barve (komunalna), s pogonom na vsa 4
kolesa (4 x 4), z maksimalno medosno
razdaljo 3260 mm, z motorjem EURO 2
z močjo do 230 KM, s skupno dovoljeno
težo ca. 15.000 kg, z maso vozila z nadgradnjo ca. 7.500 kg, z nosilnostjo ca.
7.500 kg, s sedeži 1+2 z varnostnimi
pasovi, s pnevmatikami dimenzij do 11R
22,5 – zimski profil, z ogrevanimi in električno nastavljivimi zunanjimi ogledali, s
šasijo, ki mora biti prirejena za montažo
nadgradnje za samonakladanje zabojnikov 5–7 m3 in opreme za montažo snežnega pluga.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje le za naročilo
blaga v celoti.
4. Kraj dobave: fco. Javno komunalno
podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova
51, 4270 Jesenice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: datum
dobave: 4 mesece po podpisu pogodbe,
predvideni datum zaključka dobave:
12. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javno komunalno podjetje, JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
Titova
51,
4270
Jesenice,
tel.
04/581-04-00,dvig razpisne dokumentacije pri Kristini Mejač, dodatne informacije pri
Antonu Jensterlu, tel. 04/581-04-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2001
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena za razpisno dokumentacijo je 10.000 SIT. Znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice na številko
51530-601-71281, pri APP Jesenice, sklicevanje na številko 206.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 26. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe z jasno oznako ponudnika pošljite v zapečatenih kuvertah na naslov: Javno komunalno podjetje, JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270 Jesenice
– “Ponudba – ne odpiraj”, ali jih osebno
dostavite v tajništvo podjetja vsak delavnik
od 7. do 14. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 6. 2001 ob
12.30, v sejni sobi JEKO-IN, d.o.o., Jesenice na Titovi 51, 4270 Jesenice.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianco menica ponudnika, s pooblastilom
za unovčitev in uporabo v višini 10% ponujene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dobavitelj mora ponuditi odplačilo 80% ponujene
cene preko dolgoročnega kredita (tri leta).
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih na sme imeti blokiran ŽR več kot
3 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati do 4. 9. 2001.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe:
4. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 15%, garancija 25%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46826.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. JN/KLA/01/2001-09
Ob-49200
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za ogrevanje zraka jaška Šoštanj.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava po posameznih sklopih ali v celoti.
– sklop 1: strojna oprema po načrtih,
– sklop 2: cevi fleksibilne DN,
– sklop 3: vijačni material in vodovodne
armature,
– sklop 4: centrifugalna črpalka.
4. Kraj dobave: skladišče Premogovnika Velenje, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje, d.d. – gospodarski sektor, Rudarska 6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, soba
109, tel. 03/898-21-26.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi in s predložitvijo potrdila o plačilu stroškov dokumentacije vsak delovni dan od
10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na račun podjetja št.: 52800-601-23430, z oznako jašek Šoštanj – 01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2001
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov v točki 7.a.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 9. uri – Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, v sejni
sobi direktorja, II. nadstropje, soba št. 221.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednoti in izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla in
odpravo napak v garancijskem roku.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dobavo v celoti financira naročnik.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 30. 11.
2001, odločitev do 31. 7. 2001
15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
certifikati ISO.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Miran Lužar, tel. 03/587-14-65 ali
03/586-91-60, int. 1651.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. JN/SD/01/2001-06
Ob-49201
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
blaga – strojne opreme I.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dobava po posameznih sklopih ali v
celoti:
– sklop 1: škopec, veznica 63,
– sklop 2: veriga 18x64,
– sklop 3: ventil 5/3-NP15,
– sklop 4: cevi za vodo, transport betona, injektiranje ter pocinkane,
– sklop 5: tekalna kolesa za viseči transport,
– sklop 6: jeklene vrvi in pletenica,
– sklop 7: obešala cevovoda,
– sklop 8: cevi in svedri za vrtanje,
– sklop 9: vodovodne armature.
4. Kraj dobave: skladišče Premogovnika Velenje, d.d.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 12 mesecev
po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje, d.d. – gospodarski sektor, Rudarska 6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, soba
109, tel. 03/898-21-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi vsak delovni dan od 10. do 13. ure in s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT polog na račun podjetja št.: 52800-601-23430, z oznako strojna oprema I. – 01.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2001
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov v točki 7.a.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 10. uri – Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, v sejni
sobi direktorja, II. nadstropje, soba št. 221.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednoti in izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dobavo v celoti financira naročnik.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2002, odločitev do 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, certifikati ISO in celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Miran Lužar, tel. 03/587-14-65 ali
03/586-91-60, int. 1651.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 40301/00006/2001
Ob-49202
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za prvo osnovno šolo - 2. faza.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 7. 2001,
31. 8. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije - vložišče, Tanja Meh, dodatne informacije Branko Malek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ali osebno v
vložišču, soba 111 .
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za vrednost 700.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 30. 7.
2001, sklep o izbranem ponudniku do 6. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 %, reference 40 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-49210
1. Naročnik: OŠ Ivana Skvarče Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta
44, 1410 Zagorje, tel. 03/56-69-910, faks
03/56-69-910, e-mail: ravnateljica.iskvarce@guest.arnes.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna 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:
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– sveže sadje,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
– sadni sokovi in sirupi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: objekt centralne kuhinje OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44, Zagorje. Za podružnično
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šolo Čemšenik, dostava v Čemšenik, za podružnično šolo Podkum, dostava v Podkum.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave avgust 2001, trajanje dve leti.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo prejmete v tajništvu šole
vsak delovnik od 8. do 12. ure. Dodatne
informacije: Marinka Troha, Branka Zupančič-Flisek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT (19% DDV je vključen v
ceno), znesek ponudniki nakažejo na žiro
račun: 52720-603-41079.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 18. 6. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: OŠ Ivana Skvarče Zagorje, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
OŠ Ivana Skvarče Zagorje.
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 izdaje 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 Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki. Podrobneje so merila
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
OŠ Ivana Skvarče Zagorje
Št. 12/01
Ob-49213
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 – valjčki za
transportne trakove.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje, 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 katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna 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 odpiranja ponudb, od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 20. 6. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave tega javnega razpisa ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 20. 6. 2001
ob 10.30, v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica za zavarovanje resnosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg zakonsko predpisanih splošnih pogojev mora ponudba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– menica za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– izpolnjene tabele in podatke v specifikacijah materiala,
– pozitivne reference ponudnika v času
od 1. 1. 1999 do sedaj,
– predložitev ocene kvalitete valjčkov.
Natančneje so pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 20. 8. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe pa bo sprejeta najkasneje do 26. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti – do 50,
– kvaliteta valjčkov – do 40,
– dobavni rok – do 10.
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Naročnik navaja uporabo meril, zaradi
obsežnosti, v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Branko Podbevšek.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 2020-09-B-01-005
Ob-49218
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni
zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: ZPKZ Ljubljana,
Povšetova 5, Ljubljana, tel. 01/300-55-30,
faks 01/23-22-964.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obroki
pripravljene hrane za potrebe zaprtih
oseb.
Vrsta blaga

Lokacija

Pripravljeni obroki hrane
Pripravljeni obroki hrane

oddelek Ig, Ig 134, Ig,
oddelek Radovljica:
Gorenjska cesta 15, Radovljica
oddelek Novo mesto: Jerebova 1,
Novo mesto

Pripravljeni obroki hrane

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.
4. Kraj dobave:
Za ZPKZ Ljubljana, oddelek Novo mesto: Jerebova 1, Novo mesto,
Za ZPKZ Ljubljana, oddelek Radovljica:
Gorenjska cesta 15, Radovljica in
Za ZPKZ Ljubljana, oddelek Ig: Ig
134, Ig.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe za oskrbo posamične lokacije so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začetka dobav je 1. 7. 2001, predvideni zaključek dobav je 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na voljo v tajništvu ZPKZ
Ljubljana pri Maji Verovnik. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Pavlič Stanislavu, tel. 01/300-55-34 ali po faksu
01/23-22-964.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan med 8. in 14. uro do dneva odpiranja
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 9. ure 20. 6. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 20. 6. 2001
ob 10. uri v sejni sobi Zavoda za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

Okvirna vrednost (SIT)

14,000.000
12,000.000
27,000.000

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finančno zavarovanje bo izvedeno z bančno garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
blaga bo izvedeno v roku 30 dni od prejema
računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): če
bo ponudbo predložila skupina izvajalcev,
naročnik ne bo zahteval, da se povežejo v
kakšno pravno formalno obliko, da bi predložili skupno ponudbo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev,
ki so opredeljeni v 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih naročnik ne postavlja dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalni rok do katerega mora veljati ponudba je trideset dni,
šteto od dneva odpiranja ponudb. Ponudnik
lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije o naročilu ponudniki lahko dobijo pri Pavlič Stanislavu, tel.
01/300-55-34 ali po faksu 01/23-22-964.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodnega razpisa ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana

Št. 21/2001
Ob-49220
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/252-22-41; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
daljinskega vodenja SNO; 6 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
12,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: glavno skladišče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave do 24. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.),
na dan te objave in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri Petru Kaubeju, univ. dipl. inž. el. in
Mateji Švajger, ek., tel. 02/22-00-131 in
02/22-00-128, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 22. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo 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 26. 6.
2001 do 11. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski 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. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 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: ponu-
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dnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: 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 javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– reference: 20 točk;
– dobava tipizirane opreme: 12 točk;
– rok plačila: 4 točke;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Petru Kaubeju,
univ. dipl. inž. el. in Mateji Švajger, ek., tel.
02/22-00-131 in 02/22-00-128.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 23/2001
Ob-49221
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/252-22-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
110 kV.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in ponudbe za en sklop ali
več sklopov.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
68,000.000 SIT.
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– sklop A: odklopniki 110 kV – 10 kosov;
– sklop B: kombinirani tokovno napetostni merilni transformatorji 110 kV – 6 kosov;
– sklop C: Odvodniki prenapetosti
110 kV – 28 kosov.
4. Kraj dobave: na objekt (sklopi A, B)
oziroma skladišče naročnika (sklop C).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava do 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.; tel.
02/220-02-31), na dan te objave in nato
vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na
naslovu naročnika pri Božidarju Govediču,
univ. dipl. inž. el. in Mateji Švajger, ek., tel.
02/220-01-52 in 02/220-01-28, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 26. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo 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 27. 6.
2001 do 11. ure, v Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski 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”. Navedeno mora biti:
številka objave javnega razpisa v Ur. l. RS;
št. Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 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: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-

gih: rok plačila: vsaj 60 dni, od datuma
izstavitve računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti ponudnika, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2001
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (delež 55%),
– reference (delež 29%),
– pripravljenost ponudnika za dobavo tipizirane opreme (delež 10%),
– rok plačila (delež 4%),
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000 (delež 2%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Božidarju Govedič, univ. dipl. inž. el. in Mateji Švajger, ek.,
tel. 02/220-01-52 in 02/220-01-28.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 20/2001
Ob-49222
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/2522-241; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
RTU za RTP Melje in Radvanje; 2 kosa.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
20,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: na objekt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave do 1. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na
dan te objave in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na naslovu naročnika pri
Bogomilu Jelencu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu tel. 02/22-00-132 in
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni delovni dan med
10. in 12. uro, do 26. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo 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 27. 6.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski 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. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 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: ponudnik mora predložiti garancijo banke za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: 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 javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
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ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– reference: 30 točk;
– rok plačila: 6 točk;
– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 4 točke.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi na naslovu naročnika pri Bogomilu Jelencu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-132 in
02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 20/2001
Ob-49223
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, faks 02/2522-241; 02/22-00-107.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
omar obračunskih meritev z merilno
opremo; 5 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
30,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: na objekt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave do 24. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku: Splošno
kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na
naslovu naročnika pri Ivanu Dovniku, dipl.
inž. el. in Milanu Nežmahu, tel.
02/22-00-167 in 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati, na dan te objave in nato vsak delovni delovni dan med
10. in 12. uro, do 25. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo 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 26. 6.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski 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. RS in predmet javnega naročila. Na
hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Kuverta s ponudbo mora biti zapečatena.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 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: ponudnik
mora predložiti garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti javnega razpisa, na katerega ponudnik
konkurira. Dolžina veljavnosti bančne garancije mora biti 70 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih drugih: 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 javnih naročilih): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;
– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 10. 7. 2001
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– reference: 20 točk;
– rok plačila: 15 točk;
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– certifikat skupine standardov SIST EN
ISO 9000: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Ivanu Dovniku, dipl.
inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-167 in 02/22-00-127.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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: 1. 9. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: po razpisni dokumentaciji - najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Dom upokojencev Ptuj

Št. 1-2001
Ob-49240
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj, tel. št. 02/787-07-300, faks
02/771-45-31-.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago, čistila in papirna galanterija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) sveže sadje in zelenjava,
E) splošno prehrambeno blago,
F) čistila in papirna galanterija.
Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
ene ali več skupin blaga, vendar mora zagotavljati dobavo celotne skupine blaga, katero ponuja.
4. Kraj dobave: Ptuj, Muretnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 8. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj - Antonija
Žumbar, vsak delavnik med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
15. 6. 2001 med 8 in 10 uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
52400-603-30575.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 13. uri v prostorih
Doma upokojencev Ptuj.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10 % predračunske vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogodba.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

Št. 01/02
Ob-49248
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,
Ljubljana, faks 01/47-19-730.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
v celoti.
4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 8. 2001
do 1. 8. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Banka Slovenije – vložišče, Slovenska 35, Ljubljana,
kontaktna oseba je Danilo Kodrin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. in od 14. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT, nakazilo na
poravnalni račun Banke Slovenije št.
01000-0000100090 z vrsto posla A3011
in sklicevanjem MO5 312709927.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Banka Slovenije – vložišče, Slovenska 35, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 10. 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 skladu z določili pogobe.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

do 1. 8. 2001, predviden datum odločitve
do 14. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Banka Slovenije
Št. 1.7.-2870/2001
Ob-49247
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: 60 Ni-Cd baterij tipa
M (po IEC 623 točka 2.1.) po 18 celic s
kapaciteto v razponu od 260 Ah do 270
Ah, za potniške vagone.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
sprejemljiva je le ponudba za celoto, to je
60 baterij.
4. Kraj dobave: SŽ CD P Ptuj, Osojnikova 6, Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: dobava 20
baterij do 15. 10. 2001, 20 baterij do
15. 11. 2001 in 20 baterij do 15. 12. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice, Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo, faks
01/29-14-833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-14744, pri APP Ljubljana,
ali pa 46,50 EUR – nakazilo na račun št.
50100-620-133-900-7100-978-59383/4
pri NLB.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 14. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2001 ob 10. uri, Slovenske železnice, d.d., Center za nabavo, Sejna soba,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: minimalni plačilni rok je 60 dni po dobavi.
12. Pravna oblika povezave ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. člena
Zakona o javnih naročilih:
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1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je finančno in poslovno sposoben;
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
8. da dokaže svojo sposobnost za izvedbo posla s tehnološkega vidika;
9. da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom naročila ves čas pravočasno in v
celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi;
10. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: 15. 12. 2001, predvideni izbor do 16. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, stroški vzdrževanja, garancija kvalitete.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: faks 01/29-14-833.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Popravek
Ob-49231
V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za prenovo
kuhinje v DU Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36-38, z dne 18. 5.
2001, pod št. Ob-48651, naročnika Dom
upokojencev Postojna se 9. točka pravilno
glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2001, ob 13. uri v prostorih DU
Postojna.
Dom upokojencev Postojna

Št. 110-1/01

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-49126

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Klanec – Ankaran, Trasa od
km 11,500 do km 19,500 (Ob-46756).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
31. 5. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Rpubliki Sloveniji
Št. 110-1/01

Ob-49127

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4.
2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje – Ljubljana, odsek 7:
Blagovica – Šentjakob; izgradnja čelne CP
Kompolje v km AC 6.4+60 (Ob-46759).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
14. 6. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/01

Ob-49128

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 25 z dne 6. 4.
2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Klanec – Ankaran, objekti –
podvoz 3-11, podvoz 3-12, nadvoz 4-8 in
viadukt Smelavc 6-3 (Ob-46290).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 24. 5. 2001 do 10. ure. Odpiranje ponudb je 24. 5. 2001 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostaneta
nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/01

Ob-49129

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 22-23 z dne
30. 3. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za AC Lenart – Beltinci, pododsek AC Vučja vas – Beltinci z R 353
Južna zbirna cesta Murska Sobota – zahodni krak (Ob-45868).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 24. 5. 2001 do 8. ure. Odpiranje ponudb je 24. 5. 2001 ob 9. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostaneta
nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/01

Ob-49130

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za

izbiro izvajalca za A1 Šentilj – Koper, odsek
Slovenska Bistrica – Slovenske Konjice; viadukt Vrhole – sanacija desnega objekta
VA076 (Ob-47270).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 7. 6.
2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/01

Ob-49131

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Priključek Razdrto, notranja oprema za CP Razdrto (Ob-47267).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
27. 6. 2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 43/01
Ob-48946
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Cankarjeva 3, faks 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.
3. (a) Opis in obseg gradnje: v okviru
rekonstrukcije in dozidave Čebelarskega centra Slovenije – ključavničarska
dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od junija 2001
do avgusta 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba,od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Čebelarska
zveza Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-79-40, Milan Runtas.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 31. maja
2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. junija 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom:
Ne odpiraj – ponudba za ČCS, na hrbtni
strani ovojnice pa naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. junija 2001, ob 13. uri v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni
zahtev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
11. Poogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR nastane z zadnjim v mesecu.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izvajalska pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 4l. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije.
14. Datum od katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 11. junija 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Vlado Pušnik GSM 041/610-110.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. maj 2001.
Čebelarska zveza Slovenije
Št. 60/2001
Ob-48948
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah, tel. 02/651-13-31,
faks 02/651-13-51.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri obnovitvenih delih na JP št.
893310 R – šola - Paloma.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena. Ocenjena vrednost naročila je
43,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
v strnjenem naselju Sladki Vrh v Občini
Šentilj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: julij 2001–september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slov. G., kontaktna oseba Miroslav Anžel,
tel. 02/651-13-31, faks 02/651-13-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
29. 5. 2001 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki
poravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na blagajni na sedežu Občine Šentilj,
Šentilj 69.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 6. 2001 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad Občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Občinskega urada občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah – 1. nadstr.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Občina Šentilj
Št. 60/2001
Ob-48950
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah, tel. 02/651-13-31,
faks 02/651-13-51.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri obnovitvenih delih na javnih
poteh: JP št. 892120 Ceršak; JP št.
892113 Robin-Ceršak in LC št. 392040
Ceršak-tovarna.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena. Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
strnjenem naselju Ceršak v Občini Šentilj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: avgust 2001–oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slov. G., kontaktna oseba Miroslav Anžel,
tel. 02/651-13-31, faks 02/651-13-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
29. 5. 2001 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki poravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na blagajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do 9.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Občinskega urada občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah – 1. nadstr.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Občina Šentilj
Št. 60/2001
Ob-48951
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah, tel. 02/651-13-31,
faks 02/651-13-51.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela pri obnovitvenih delih na javnih
poteh: JP št. 892860 Zadruga-šola-LC
in JP št. 892870 Šola-vrtec-Šauperl.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena. Ocenjena vrednost naročila je
63,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
strnjenem naselju Šentilj v Občini Šentilj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: julij 2001–oktober 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slov. G., kontaktna oseba Miroslav Anžel,
tel. 02/651-13-31, faks 02/651-13-51.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
29. 5. 2001 dalje, vsak dan med 9. in
14. uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki poravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na blagajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
9.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinski urad občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov. Goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Občinskega urada občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah – 1. nadstr.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: minimalni rok plačila je 60 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s strani nadzornika gradnje.
12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41.in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Občina Šentilj
Št. JR 6/2001
Ob-49039
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/300-39-44, faks 01/300-39-37.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
osebnega dvigala.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: samo za celotno naročilo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Zdravstveni dom Vič,
Postojnska 24, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana,Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica Pergarec, tel. 01/300-39-44.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen),
št.
bančnega
računa:
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50101-603-48587, sklicna številka model
02 98-280-86.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vložišče (soba 11), Kotnikova 28,1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Ponudba za JR-6/2001 – dvigalo v ZD
Vič”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana –
velika sejna soba v kleti.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah do 80%, 20% po zaključku del s plačilnim rokom 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): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2001 in 16. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%,kvaliteta opreme dvigala 10%, kadrovska sestava 10%, garancijski rok 10%, odzivni čas in stroški vzdrževanja dvigala 10%,
reference izvajalca dvigala 5%, reference
izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 15/2001
Ob-49070
1. Naročnik: Rokometna zveza Slovenije.
2. Naslov naročnika: RZS, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
pisarniških prostorov RZS, Kongresni trg
3, Ljubljana – gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Kongresni trg 3, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden pričetek 20. junij, rok izvedbe 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Electa inženiring, d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, Tanja
Polajnar, tel. 251-48-23, faks 425-11-08,
elektronski naslov: electa@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 10. in 12. uro, od 7. dne objave naročila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT na ŽR
št. 50100-601-69715 (Electa inženiring,
d.o.o., Ljubljana).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Electa inženiring, d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 6. 2001 ob 12.15, Electa, d.o.o.,
Mestni trg 8, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
izvedenih del bo na podlagi izstavljenih in
potrjenih mesečnih situacij.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo na podlagi razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od dneva odpiranja ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe v opcijskem roku.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 70 točk, plačilni pogoji 10 točk,
rok izvedbe 10 točk, garancijski rok 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost
ponudb 20,000.000 SIT z vključenim DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Rokometna zveza Slovenije
Ob-49071
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, faks 05/714-12-84.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica,
tel.
05/714-13-61,
faks
05/714-12-84.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvajanje
vzdrževalnih del na gozdnih cestah v Občini Ilirska Bistrica v letu 2001.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:
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I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica,
II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica,
III. izvajanje vzdrževalnih del na celotnem
območju Občine Ilirska Bistrica.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. Dela
se izvajajo po programu del Zavoda za gozdove Slovenije.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 7. 2001, dokončanje del 20. 12.
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, soba II/10, kontaktna oseba je
Stanko Škrab, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84, elektronski naslov: stanko.skrab@ilirska-bistrica.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 29. 5. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na ŽR št. 52210-630-61220,
Občina Ilirska Bistrica, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – vzdrževanje gozdnih cest v letu 2001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 26. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; tajništvo
urada župana, soba II/3.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 6.
2001 ob 10. uri, na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica; sejna soba I/1.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo priložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 650.000 SIT in veljavnostjo 60 dni od
odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stroški
naročila bremenijo občinski proračun v okviru sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
(zbrana sredstva iz pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest, proračunskih sredstev Republike Slovenije). Naročnik je dolžan poravnati
izvajalcu stroške rednega vzdrževanja v roku
30 dni od uradnega dneva prejema računa in
priložene potrjene situacije s strani pristojne
OE Zavoda za gozdove Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni oziroma do 27. 8. 2001. Datum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena cena, reference in strokovna usposobljenost za obseg in področje
razpisanih del.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 66000/05/01-0201
Ob-49072
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-34-800, faks
03/56-27-986.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
oddaje del je sanacija odra in odrske
tehnike v gledališki dvorani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisna dela obsegajo dva
sklopa: vleke in oder, tako da je sprejemljiva ponudba za vsak posamezen sklop ali za
oba skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Gledališka dvorana v
Delavskem domu v Trbovljah, Trg svobode
11a, 1420 Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij, avgust
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske javne službe in občinsko premoženje,
Stanislav Golob.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
razen četrtka od 8. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 14. 6. 2001
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 6. 2001 ob
11. uri, v mali sejni sobi Občine Trbovlje, 2.
nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izvedena dela bodo plačljiva v 4. kvartalu 2001.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži ponudbo skupina izvajalcev mora le-ta dostaviti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik priložiti ponudbi.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 90 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 28. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 85%,
– reference ponudnika 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Občina Trbovlje
Št. 30/G
Ob-49112
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg. 10,
2500 Maribor, faks 02/449-2379, telefon
02/449-2000.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitvena dela na pošti 3102 Celje, Kosova
ul. 1 Celje.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj, po sklenitvi pogodbe, zaključek 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virmanski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT,
za razpisno dokumentacijo Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije,d.o.o.
Nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500
Maribor.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2001 ob 10. uri.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višni
10 % od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 %
pogodbene obveznosti po posameznih situacijah; 10 % po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju in
predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene
obveznosti.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek 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
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
s predpisi v RS; da so čisti prihodki od
prodaje enaki ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja; če izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (Obrazec BON I III/7), presega
5 % skupnih prihodkov, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal
zavajajoče podatke, glede zahtev iz te točke; da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije, če
ni predložil garancije za resnost ponudbe v
višni 10 % ponudbene vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001, predvideni datum odločitve 12. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek s ponudniki 21. 6. 2001
ob 10. uri v Gradbeni službi Uprave Pošte
Slovenije, d.o.o. Maribor.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 110-1/01
Ob-49116
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zahodna
obvoznica Maribor, Maribor - most - Erjavčeva; gradnja od profila P36 do profila P46.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
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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 projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: Maribor–most–Erjavčeva.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 4 mesece od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel (01) 47 88 331, faks (01) 47
88 332. Strokovne informacije posreduje
Danijela Fišer, univ. dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Nadzor Maribor, tel. 02/234-32-19, faks
02/234-32-25.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 25. 5. 2001 do
28. 6. 2001 .
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 60.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 6. 2001 do 9. ure .
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6.
2001 ob 10. uri na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet in zveze, Langusova 4, I. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,300.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142

dni oziroma do 17. 11. 2001. Datum odločitev o sprejemu ponudbe je 7. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ur. l. št. 21 z dne 23. 3. 2001.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/1
Ob-49117
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: cestno
vremenske postaje.
(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 projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: viadukt Ivanje Selo,
Ravbarkomanda, Goli Vrh, Bandera,
Rupovščica, Brod - most čez Savo, Razcep
Malence, Ljubljanica .
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 150 od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular., tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Strokovne informacije posreduje Milan Pavlica,
univ. dipl. inž. grad., - DDC Nadzor Gorenjska - Ljubljana, Mlekarska ulica 13, tel.
04/280-88-06, faks /04-280-88-09 .
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 25. 5. 2001 do
27. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 8.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
DDC (soba 104) oziroma z virmanom na
račun št. 50106-601-291863 - Družba za
državne ceste d.o.o. Ljubljana.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 27. 6. 2001 do 9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče,
soba 105/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 27. 6.
2001 ob 10. uri na naslovu Družba za
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državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,800.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročilo se financira iz lastnih sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS d.d. Način plačevanja z roki je
določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skladno z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 23. 1. 2002. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 6. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je:
najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS, d.d.
Št. 6/0001
Ob-49133
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,
3000 Celje, tel.03/426-58-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
in tesnjenje odlagališča, izcejalni plato
(ploščad za kontrolo odpadkov), kanaliziranje meteornega jarka.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Odlagališče Bukovžlak,
Teharje, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, Celje, Meta Širca ali Milka Leskošek (tel.
03/425-64-00, faks 03/425-64-12).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, do 18. 6. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT vključno z DDV je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., št. 50700-601-105261.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje, v tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 6. 2001 ob 9.15, v sejni sobi Komunalne direkcije Prešernova 27, 3000 Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do
1. 9. 2001.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansi
niso možni, račun je plačljiv v roku 60 dni
po mesečnih situacijah na osnovi opravljenega dela.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: zahteve so
podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2001, predvideni datum sprejema
ponudbe je 15. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, usposobljenost ponudnika 15%, referenčni objekt 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu Javne naprave (Meta Širca, Milka Leskošek, tel.
03/425-64-00).
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Ob-49140
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,
2366 Muta, tel. 02/876-18-23, faks
02/876-11-14.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževanje lokalnih in uličnih cest ter javnih poti
na območju Občine Muta v letih 2001
do 2006.
(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: lokalne in ulične ceste
ter javne poti na območju Občine Muta.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od podpisa pogodbe do 31. 5. 2006.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, tel.
02/876-18-23, faks 02/876-11-14, kontaktna oseba Ferdo Jehart, univ. dipl. inž.
grad., ali Silva Skutnik.
(b) Čas, v katerem se lahkoprevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
8. do 14. ure, v petkih od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazati na žiro
račun št. 51860-630-25685, s pripisom lokalne ceste – Občina Muta.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 15. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 18. 6. 2001 ob 8. uri, v prostorih Občine Muta.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik sklene pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od datuma odpiranja ponudb,
odločitev o sprejemu ponudbe v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference (opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Občina Muta
Št. 1205/LM
Ob-49141
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-24-42.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena dela in dobava ter montaža jeklenih
konstrukcij za objekt RTP 400/110 kV
Okroglo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevana bo celovita ponudba.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 25. 8. 2001
do 15. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije v II. nadstropju, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001
do 12.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnica Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 13. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
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): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati in predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
1. bančna garancija za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% od skupne ponudbene
vrednosti,
2. izpolnjen obrazec “Ponudba“,
3. izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
4. registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list.
V primeru iz 17. točke tega navodila, mora
ponudnik predložiti naveden dokument tudi
za podizvajalce,
5. pravnomočno odločbo – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega odpiranja. Potrdilo pristojnega organa, da predložena odločba izkazuje dejansko stanje oziroma, da stanje od
izdaje odločbe ni bilo spremenjeno (datum
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izdaje listine in njene overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni). V primeru iz 17. točke
tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
6. obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
posluje preko žiro računa pri Agenciji za
plačilni promet. V primeru iz 17. točke tega
navodila, mora ponudnik predložiti naveden
dokument tudi za podizvajalce,
7. potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev v obdobju zadnjih 6 mesecev (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni). V primeru iz
točke 17 tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
8. fotokopije potrdila Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je
ponudnik zavezanec za DDV,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva objave javnega razpisa niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru iz točke 17
tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
10. potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih je razvidno da (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni):
– ponudnik ni plačilno nezmožen, v prisilni poravnavi, v stečaju, v likvidaciji,
– njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni bilo s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5 letih ustavljeno.
V primeru iz 17. točke tega navodila, mora ponudnik predložiti navedeni potrdili tudi
za podizvajalce,
11. dokazila o zagotavljanju kvalitete izvajalca (ISO),
12. reference ponudnika za predmet naročila na objektih 110 kV in nad 110 kV
potrjene s strani naročnikov. Za reference
na objektih ELES je potrebno navesti samo
št. pogodbe, naziv projekta in datum izvajanja del,
13. z manjkajočimi podatki izpolnjena
pogodba, parafirana na vsaki strani, podpisana in potrjena z žigom,
14. izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
15. parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
16. parafiran vzorec bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku,
17. če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,
18. pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
19. parafiran vzorec menične izjave v
primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

20. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
21. podati o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
22. mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Uradni
list RS, št. 71/99 in 78/99). Odredba zahteva, da mnenje izkazuje poravnane obveznosti na dan oddaje ponudbe. Kolikor se datum
oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom,
ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju
pooblaščenega revizorja, bomo tako ponudbo kot nepopolno izločili.
Mnenje pooblaščenega revizorja je potrebno predložiti, če celotna ponudba (vse
tehnično zaključene celote) ponudnika presega 50 mio SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (76%), plačilni pogoji (5%),
ISO standard (4%), potrjene pozitivne reference ponudnika za predmet naročila (5%),
potrjene pozitivne reference podizvajalca –
izvajalca del, za predmet naročila (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnike obveščamo, da bo dne
6. 6. 2001 ob 11. uri ogled na objektu RTP
400/110 kV Okroglo 400 kV daljnovodno
polje Beričevo II.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Ob-49146
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, telefaks 01/477-96-98, telefon 01/477-96-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
nadgradnje, obnovitvenih in vzdrževalnih del odplinjanja nove in stare deponije ter namestitev začasnega odplinjanja
v letu 2001 na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za celotni obseg del.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
juliju 2001 in dokončanje del v februarju
2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Ivan Erklavec, univ.dipl.inž., vodja izvedbe javnih naročil.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije do 18. 6. 2001, vsak dan
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun številka 50103-601-23953 oziroma na blagajni
Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10. in 13. ure s
pripisom JR G 4/01 in davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, tajništvo, soba
118, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2001 ob 12.30, v sejni sobi
Javnega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljubljana, II. nadstropje, soba 200.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
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): pogodba ali pisni dogovor.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 8. 2001 in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 27. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 0-40 točk,
– število opremljenih ekip, odzivni čas,
tehnična opremljenost za tovrstna dela (ex
izvedba) 0-19 točk,
– količinski popust 0-10 točk,
– rok plačila 0-5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 344-04-06/01
Ob-49159
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393
Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni cesti LC
052010 – Ludranski Vrh, odsek Drol (Mala Črna) – Prhanija, dolžine 1.350 m.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vrsta in obseg razpisanih del po
sklopih je:
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– sklop A: obnova sistema za odvodnjo
meteorne vode, utrditev tampona, obnova
premostitvenih objektov in asfaltiranje cestišča.
– sklop B: obnova opornih zidov in hidrotehnična dela.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del, glede na višino pridobljenih
sredstev. Izbrani izvajalec oziroma izvajalca
v tem primeru nista upravičena do odškodnine. Druge podrobnost so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(c) /
4. Kraj zvedbe: Občina Črna na Koroškem, naselje Ludranski Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ne sme ponuditi svoje variante za
izvajanje del, kot tudi ne sme spremeniti
popisa del.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: tri mesece po
sklenitvi pogodbe.
7 (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10, kontaktna oseba je Franc Predikaka.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroški razpisne dokumentacije v višini 12.000 SIT se nakažejo
na ŽR: 51830-630-25622 na podlagi računa ali s plačilom gotovine na blagajni
naročnika.
8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 28. 6. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (tajništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
določili zakona o javnem naročilu in navodilih iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 28. 6. 2001
ob 11. uri, na sedežu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: zahteva se predložitev
bančne garancije za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti, ki mora veljati vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila: določena v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): naročnik bo oddal dela s pogodbo enemu ponudniku (Sklop A in Sklop B) ali z ločeno pogodbo po sklopih za Sklop A in Sklop B,
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoji so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb in v 15-ih dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenjevanje ponudb:
1) Ponudbena cena:
80 točk,
2) Reference ponudnika:
20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo
na Uradni list RS z dne 18. 5. 2001.
Občina Črna na Koroškem
Ob-49198
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Slovenska ul. 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-415, faks
02/252-65-51.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije, vključno z ureditvijo cest,
hišnih priključkov in zemeljska dela za
sanacijo vodovoda v MČ Studenci po
ulicah Zrinskega, Krpanova, Vokačeva,
Koreničanova, del I. Internacionale in
slepi odcep Limbuša v skupni dolžini
965,50 m.
(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: izgradnja kanalizacije in sanacija vodovoda.
4. Kraj izvedbe: Mestna četrt Studenci
Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2001, čas
izvedbe 80 dni od podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Alenka Juratič, Komunalna direkcija Maribor, Slovenska ul. 40, tel. 02/22-01-415.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure do poteka
razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor, Slovenska ul. 40,
soba 108.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti” in
pripisati za kateri javni razpis.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 28. 6. 2001,
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba
210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 8. uri v sejni sobi
Komunalne direkcije, Slovenska ul. 40.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 5%
bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je podrobneje opredeljeno.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Maribor
Ob-49194
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkcija,
Odsek za gospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, tel.
02/22-01-414, faks 02/25-26-551.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
ločenega sistema kanalizacije v Damiševnem naselju vključno z izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov od uličnih kanalov do parcelnih mej, gradbenimi deli za sanacijo vodovoda in ureditvijo cestišč.
(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: ureditev kanalizacije v Damiševem naselju.
4. Kraj izvedbe: Damiševo naselje pri
Mariboru.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij 2001, datum predvidenega dokončanja: december
2001, čas izvedbe 5 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Marjan Blassin, univ. dipl. ek. inž. grad., Komunalna
direkcija, tel. 02/22-01-414, pisarna 110.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo, petek od 8. do 10. ure v pisarni 110
do poteka roka razpisa oziroma oddaje ponudb na Komunalni direkciji Maribor.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za razpisno
dokumentacijo 15.000 SIT nakazati z virmanom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233 s pripombo “Drugi
prihodki za komunalne dejavnosti” in pripisati za kateri javni razpis.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. junij 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, vložišče, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. junij 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Komunalne direkcije.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe je 5% od ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po roku oddaje
ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. maj 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 1.5.-2278/01
Ob-49217
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice
d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
11,
1506
Ljubljana,
telefaks
01/291-48-22, tel. 01/291-42-03.
3. (a) Opis in obseg gradnje: modernizacija proge Ormož–Murska Sobota 1.
faza, izvedba SV, TK in EE naprav na
rekonstruiranih postajah, LOT 2:
– projektiranje PGD + PZI + PID,
– dobava in vgradnja elektronskih naprav
za zavarovanje 9 nivojskih prehodov,
– dobava in vgradnja elektronskih postavljalnic na p. Ivanjkovci, Ljutomer in Beltinci z medpostajno odvisnostjo, daljinskim
vodenjem prometa in SCADA,
– dobava in vgradnja postajnih in progovnih TK naprav, prenosnih sistemov na
optičnem in progovnem kablu,
– dobava in vgradnja zunanje razsvetljave in obnova jakotočnih priključkov.
(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: Progovni odsek Ormož–Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne so sprejemljive v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od septembra
2001 do avgusta 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d. Center za investicije,
Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 229 Egon
Turk, udie, tel. +386/1/2913130, faks
+386/1/2914822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
9. 7. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
100.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Center
za investicije, soba 229.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 16. 7. 2001 ob 11. uri, Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 3% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Zakona o poroštvu RS za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil,
najetih za financiranje določenih del gradnje
in vzdrževanje javne železniške infrastrukture
(Ur. l. RS, št. 30/01), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi
sprejetimi podzakonskimi predpisi.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudnik s podizvajalci ali skupina ponudnikov.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 9. 2001; 3. 9.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomska najugodnejša ponudba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 12 št.
1.5.737, z dne 23. 2. 2001, Ob-44197.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Slovenske železnice d.d.
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Št. 40301/0005/2001
Ob-49203
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj
Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija Prve osnovne šole Slovenj Gradec 2. faza - podfaza 5-8.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 20. 7. 2001,
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije - vložišče, Tanja Meh, dodatne informacije oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem, Branko Malek, tel. 02/88-121-46.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 20. 6. 2001 .
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51840-630-25638.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2001
do 13. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče,
soba 111.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001, od 9. uri v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 4,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 30. 7.
2001, sklep o izbranem ponudniku do 6. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60 %, reference 30 %, solventnost 10 %.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Št. 1-DIR/01-468
Ob-49212
1. Naročnik: Dom upokojencev Celje.
2. Naslov naročnika: Jurčičeva 6,
3000 Celje, faks 03/54-84-530, tel.
03/543-52-00 (e-mail: celje@ssz-slo.si).
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
sanitarij in kopalnic v novem delu Doma
upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje.
(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: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek 10. julij
2001, dokončanje 31. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje, Ferdo
Cvikl, inž. gradb.
8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od te objave
do 15. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50700-603-30762, davčna številka
76851184 (na položnico morajo ponudniki
napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko, zaradi izstavitve računa).
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 2001 do 8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, 3000 Celje – tajništvo.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 18. 6. 2001 ob 8.30, v sejni sobi
Doma upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje, pritličje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe: bianco menica z menično
izjavo v višini 500.000 SIT in bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok z priznanjem dodatnih dveh točk za vsakih 5 dni odloga plačila
nad zahtevani plačilni rok.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončanja del –
31. 10. 2001.
16. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli), reference (0–10 točk), plačilni
pogoji (0–24 točk). Podrobnejša opredelitev meril za ocenjevanje ponudb je določena v razpisni dokumentaciji.

17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bilo.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Dom upokojencev Celje
Št. 1-DIR/001-455/1-C
Ob-49214
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Celje.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 5,
3000 Celje, faks 03/54-413-56, tel.
03/543-40-00
(e-mail:
nada-martinčič@zd-celje.si).
3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenjava oken in ureditev sanitarij B trakta v
ZD Celje.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: julij–avgust
2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobite na naslovu: Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje (tel.
03/543-46-15), Jože Cerovšek, ostale informacije v zvezi z obnovo ZD Celje, Jože
Blazinšek (tel. 03/434-522).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
14. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 50700-603-31892, davčna številka:
43103375 (na položnico morajo ponudniki
napisati svoj točen naslov in svojo davčno
številko, zaradi izstavitve računa).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, Celje, I. nadstropje desno.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za resnost ponudbe: bianco menica z menično
izjavo v višini 500.000 SIT in bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in ali
sklicevanje na določila v predpisih:
45-dnevni plačilni rok z priznanjem dodatnih dveh točk za vsakih 5 dni odloga plačila
nad zahtevani plačilni rok.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: oboje 5. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(po formuli), reference (0–10 točk), plačilni
pogoji (0–24 točk).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 1.5.-2278/01
Ob-49215
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železnice.
2. Naslov naročnika: Slovenske železnice d.d., Center za investicije, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, telefaks:
01/2914822, telefon 01/2914203.
3. (a) Opis in obseg gradnje:
Nivojska križanja: izvedba posodobitve
cestno prometne signalizacije nivojskih
križanj:
– na prehodih Čuvajnica 75 v km
75+519 in Šmihelu v km 76+437 železniške proge državna meja – Metlika–Ljubljana,
– prestavitev obstoječih naprav za zavarovanje nivojskih prehodov iz km
13+705 železniške proge Prvačina–Ajdovščina in iz km 569+426 železniške proge
Ljubljana–Sežana na prehod v km 98+551
in v km 99+383 železniške proge Jesenice–Sežana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec mora izvesti projektiranje PGD in PZI posodobitve cestno prometne signalizacije nivojskih križanj na prehodih Čuvajnica 75 v km
75+519 in Šmihelu v km 76+437 železniške proge državna meja – Metlika – Ljubljana, katero mora biti pred pričetkom same
izvedbe verificirano s strani Slovenskih železnic.
4. Kraj izvedbe:
Čuvajnica 75 v km 75+519 in Šmihel v
km 76+437 železniške proge državna meja
– Metlika–Ljubljana in v km 13+705 železniške proge Prvačina–Ajdovščina in v km
569+426 železniške proge Ljubljana–Sežana ter
v km 98+551 in v km 99+383 železniške proge Jesenice–Sežana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
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ljana, Marjan Hribar, univ. dipl. inž. el., pisarna št. 364, telefon: +386-1-29-14-203
ali
+386-1-29-14-602,
telefaks:
+386-1-29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: od te
objave do 27. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Center
za investicije, soba 229.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2001 ob 9.30, Slovenske železnice,
d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,
Steklena dvorana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v vrednosti 3% ponudbene
vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. list RS,
št. 32/01), zakona o poroštvu RS za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova
posojil, najetih za financiranje določenih del
gradnje in vzdrževanje javne železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 30/01), zakona
o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99) in
na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi.
12. 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.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. členu do 43. členu
zakona o javnih naročilih: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 8. 2001, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe
10. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena
60%.
– usposobljenost strokovnega kadra
20%
– rok izvedbe
20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 1.5.-2286/01
Ob-49216
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet po pooblastilu Slovenske železnice, d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, telefaks: 01/2914822, telefon: 01/2914203.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o javnih naročilih: strokovno nadzorstvo pri izvedbi obnove useka Križni
vrh z obnovo proge od km 563+346 do
km 564+860 na progi Zidani Most-Maribor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: odsek proge med postajama Poljčane in Slovenska Bistrica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
maksimalno 1 leto; predviden pričetek meseca septembra 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Slovenske železnice
d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana,
Irena Zore, univ. dipl. inž. grad., pisarna št.
210, telefon: +386-1-29-14-592, telefaks:
+386-1-29-14-822.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: od te
objave do 22. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
30.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001, do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana, tajništvo
Centra za investicije, soba št. 229.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 10. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 3% ponudbene
cene.
12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. list RS,
št. 32/01), zakonom o javnih financah (Ur.
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejetimi 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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: 26. 9. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – vplivnost
65%,
– usposobljenost strokovnega kadra –
vplivnost 20%,
– ustreznost predloženega delovnega
programa – vplivnost 15%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 6/1
Ob-49232
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808,
faks
01/70-57-805,
e-mail: nevenka.g@email.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste JC 729190 Dolenje Poljane.
(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: izdelava PID
dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Dolenje Poljane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v mesecu juniju 2001, dokončanje del v mesecu oktobru 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Loška dolina, Nevenka Glažar inž. grad., tel.
01/70-57-808.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
50160-630-810337 Občina Loška dolina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba JC
729190“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Loška dolina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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: 60 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok; vse v skladu z merili iz
razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Občina Loška dolina
Št. 6/1
Ob-49233
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel. 01/70-57-808, faks 01/70-57-805,
e-mail: nevenka.g@email.si.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste LC 229100 Markovec–Loški potok.
(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: izdelava PID
dokumentacije.
4. Kraj izvedbe: Markovec – Loški potok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu juniju 2001, dokončanje del v mesecu oktobru 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Nevenka Glažar, inž. grad., tel.
01/70-57-808.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
50160-630-810337, Občina Loška dolina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba
LC 229100”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Loška dolina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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: 60 dni po odpiranju.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok; vse v skladu z merili iz
razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Občina Loška dolina
Št. 1-2001
Ob-49238
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,
2250 Ptuj, tel. št. 02/78-07-300, faks
02/771-45-31.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
oddelka D.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ptuj, Volkmerjeva 10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 6. 8. 2001 do
30. 10. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Ptuj, Antonija
Žumbar vsak delavnik med 8. in 9. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsa delavnik do
15. 6. 2001 med 8. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.:
52400-603-30575.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 27. 6. 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 11. uri.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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: 6. 8. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba po merilih
iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Dom upokojencev Ptuj
Št. A-8/01
Ob-49239
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo 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: dokončanje del pri modernizaciji ceste R2-403
Petrovo Brdo-Podrošt.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: cesta R2-403 Petrovo
Brdo - Podrošt.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija-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 dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
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
vrednost javnega naročila presega
50,000.000 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 javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republika Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve ponudbe.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom 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.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 50/3/2001
Ob-49241
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska
Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica; tel.: 02/81-81-457; faks:
02/81-81-141.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega kolektorja za mesto
Slovenska Bistrica - III. faza (med jaški
J17 in J24).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena .
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava projektov za prestavitev elektrovodov.
4. Kraj izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 30. 7. 2001 do
30. 9. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica; oseba: Blaž Gregorič,
univ.dipl.inž.str..
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 6. 2001 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT; številka bančnega računa: 51810 - 630 25589.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 3. 7. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10, 2310 Slovenska Bistrica .
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v znesku
1 milijon SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev finansiranja.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; da
ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti; da proti ponudniku ni izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost; da ima poravnane davke
in prispevke določene z zakonom; da nudi
60 dnevni plačilni rok; da predloži predračun; da predloži BON1 in BON2 ali BON3
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON2 ali
BON3). Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni; da bo vsaj 50 % del izvedel z delavci
zaposlenih pri ponudniku; da je v letih 1998,
1999, 2000 izvedel in zaključil vsaj tri tovrstna dela v vrednosti najmanj 15 mio SIT
(vsako posamezno tovrstno delo mora biti v
vrednosti najmanj 15 mio SIT); da bo zagotovil odpravo napak v garancijski dobi; da
ima poravnane obveznosti do podizvajalcev;
da bo predložil podatke o številu zaposlenih
na dan 31. 12. 2000; da bo dela zaključil v
roku 60 dni, po sklenitvi pogodbe; da bo
predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT, izjavo banke, da
bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi; da predloži reference za vodjo gradbišča; da predloži parafiran vzorec gradbene pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 8. 2001. Predvideni datum odločitve 11. 7. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: oseba: Blaž Gregorič, univ. dipl. inž.
str.; telefon: 02/81-81-457.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 343-9/01-132
Ob-49230
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, faks 01/895-55-31, tel.
01/895-11-30.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževalna dela na gozdnih cestah na področju Občine Kočevje.
(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: /
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek del po
sklenitvi pogodbe za eno leto, z možnostjo
podaljšanja za 12 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje. Dodatne informacije pri Borutu Hočevarju, tel. 01/895-13-90 ali GSM
041/406-186.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z dokazilom o plačilu stroškov, v višini 10.000 SIT.
Plačilo na ŽR Občine Kočevje, št.
51300-630-10077, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do 12.
ure, v zapečateni ovojnici, z napisom “Javno naročilo – Vzdrževalna dela na gozdnih
cestah na področju Občine Kočevje“.
(b) Naslov kamor je treba predložiti ponudbo: Občina Kočevje – vložišče, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, prostori Oddelka za gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, 26. 6. 2001 ob 13.30.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v vrednosti 10% ponujene vrednosti del.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju proračuna, v roku 60 dni od prejema
računa/situacije v vložišče Občine Kočevje.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v razpisni dokumentaciji.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 29. 10. 2001.
Predvideni datum odločitve o izbiri je
29. 6. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: po priznanju usposobljenosti je edino merilo ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Občina Kočevje
Št. 3
Ob-49236
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta
23/b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Trga Pavla Rušta v Vipavi.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Vipava.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek konec
julija 2001, dokončanje september 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, kont.
oseba Aleš Bačer, tel. 05/365-97-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT virmansko na
žiro račun št. 04751-0000120476, pri
NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 22. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija v višini 3% od

vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter Zakonom o financiranju občin v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 9. 2001, 20. 7.
2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina
Ob-49251
1. Naročnik: Komunalno-stanovanjsko
podjetje Ljutomer, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ormoška 3/II,
9240 Ljutomer, tel. 02/584-92-60, faks
02/584-92-75.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega omrežja, Zbirni kanal
Vučja vas – Križevci.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena v enem
sklopu.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projektna dokumentacija je izdelana.
4. Kraj izvedbe: Občina Križevci (naselja: Križevci pri Ljutomeru, Iljaševci, Stara
Nova vas, Bučečovci).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti izdelana po zahtevah iz
razpisne dokumentacije. Variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del julij
2001, dokončanje del november 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o.,
Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, tel.
02/584-92-60, faks 02/584-92-75, kontaktna oseba Janez Rožmarin.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave razpisa vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 15. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer,
d.o.o., št. 51930-601-14557.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 27. 6. 2001
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj“,
z navedbo predmeta javnega naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, 27. 6. 2001
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d.o.o., Ormoška
3/II, 9240 Ljutomer.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti del. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financiranje 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 (Zakon o
javnih nročilih, 47. člen): izbrani ponudnik
sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo iz 41.,
42. in 43. člena ZJN-1. Kot dokazilo za poslovno in finančno uspešnost mora ponudnik predložiti obrazca BON-1 in BON-2, ki
ne smeta biti starejša od 10 dni od dneva
oddaje ponudbene dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: v skladu z razpisno dokumentacijo. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer,
d.o.o., Ormoška 3/II, 9240 Ljutomer, pri
Janezu Rožmarinu, tel. 02/584-92-72,
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodna objava namere
o javnem naročilu ni bila objavljena.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Ljutomer, d.o.o.
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-48967
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 5. 5.
2001, Ob-48056, se v 3. točki vrsta in opis
storitev popravi in pravilno glasi:
3. Vrsta in opis storitev: čiščenje brežin Ljubljanice in ostalih brežin.
Mestna občina Ljubljana
OGJSP
Št. 462-02/23-01/0431-001 Ob-48954
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov; zdravstvene in socialne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celotni predmet javnega naročila, to je izvedbo preventivnih zdravstenih pregledov za vse lokacije
in delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali pa na njegov posamezni del, to je
izvedba preventivnih zdravstenih pregledov
samo za posamezne lokacije oziroma za
delavce, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.
5. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega/izbranih ponudnika/ponudnikov.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 15. 7. 2001 do
30. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– naslov službe in osebe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna, pritljičje, soba št. P10,
Erika Anderlič, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00;
– ime osebe pri kateri zainteresirani ponudnik lahko dobi dodatne informacije: Boštjan Kanc, tel. 01/478-38-21, faks
01/478-39-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
ter od 12.30 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Šmartinska 55, 1523 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Carinske uprave Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– v primeru, da ponudba ponudnika presega 30 milijonov SIT, mora ponudnik svoji
ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega naročila,
za katero se prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti ponudnika, kot je navedeno v
IX. poglavju razpisne dokumentacije;
– ponudniku ni potrebno predložiti bančne garancije za resnost ponudbe, če njegova ponudba ne presega 30 milijonov SIT;
v tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 10% vrednosti javnega naročila oziroma dela javnega
naročila, za katero se prijavlja, oziroma od
ponudbene vrednosti ponudnika, kot je
navedeno v IX. poglavju razpisne dokumentacije.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
Glede finančnih sposobnosti:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega žiro računa oziroma negativnega stanja sredstev v preteklem mesecu brez
odobrenega kredita za pokrivanje negativnega stanja na žiro računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa;
Glede poslovne sposobnosti:
– 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 točki ad 4) dokazila ponudnika o razpolaganju
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, in sicer glede svoje kadrovske strukture in tehnološke opremljenosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati do 27. 8. 2001;
– predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 6. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj;
– oddaljenost ponudnika od posamezne
lokacije.
Merilo pod prvo alineo “ponudbena cena” predstavlja 85% vrednosti. Merilo pod
drugo alineo “oddaljenost ponudnika od
posamezne lokacije” predstavlja 15% vrednosti.
Cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj se bo
preračunala v točke po naslednji formuli:
cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delavcev,
ki delajo z viri ionizirajočih sevanj v točkah =
(minimalna cena za posamezno lokacijo
oziroma preglede delavcev, ki delajo z viri
ioniz. sev. x 100)/(ponujena cena za posamezno lokacijo oziroma preglede delavcev,
ki delajo z viri ioniz. sevanj)
Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za oddaljenost od posamezne lokacije
do 10 km 100 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 11 do 20 km 75 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 21 do 30 km 50 točk;
– za oddaljenost od posamezne lokacije
od 31 do 40 km 25 točk;
– za oddaljenost nad 40 km 0 točk.
Vir iz katerega se bodo določile razdalje
med kraji bo internet stran AMZS, in sicer:
http://www.amzs.si/ic/potovalne/kilometri.htm). Za preventivne zdravstvene preglede delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj se bo pri določitvi oddaljenosti kot lokacija štela Ljubljana.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročnika in prejme največje skupno število
točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati naročila, če nobena ponudba ne ustreza
zahtevam naročnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Carinska uprava Republike Slovenije,
Generalni carinski urad
Št. 35209-002/01
Ob-48958
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262
Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40, faks
01/530-32-49, kontaktna oseba Mojca Marinček.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: oddaja koncesije
za izvajanje obvezne gospodarske –
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dimnikarske – službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.
5. Kraj izvedbe: območje Občine Dol
pri Ljubljani.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne rešitve niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Občina Dol pri
Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani,
tel. 01/530-32-48, Mojca Marinček.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. julij 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dol pri Ljubljani, Videm
48, 1262 Dol pri Ljubljani. Zapečatene kuverte morajo biti označene z oznako “Ponudba – ne odpiraj” z navedbo naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. julij 2001 ob 11. uri, Občina Dol
pri Ljubljani, Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani, sejna soba.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe ter ustrezna izjava za dobro izvedbo del, kot je zahtevano v razpisni dokumenatciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po določilih razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o sodelovanju.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki, ki jim bo priznana poslovno tehnična sposobnost morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– predložiti ustrezne listine po 41. in
42. členu ZJN in razpisni dokumentaciji,
– v letu 2000 niso imeli nekrite izgube,
– niso imeli blokiranega računa 6 mesecev pred oddajo ponudbe.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l. SRS,
št. 16/74, 14/90), Odlok o gospodarskih
javnih službah (Ur. vestnik, št. 1/96), Odlok
o načinu opravljanja dimnikarskih storitev
(Ur. vestnik, št. 1/96), Pravilnik o prvih me-

ritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.
l. RS, št. 70/96), Uredba o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/94,
51/98, 83/98).
(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 veljavna najmanj 90 dni. Ponudniki bodo obveščeni v 30 dneh.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve do 30 točk,
– višina koncesijske dajatve do 30 točk,
– dokazila o kvaliteti opravljanja storitev
do 20 točk,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Občina Dol pri Ljubljani
Št. 02/2001
Ob-48961
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: 3001 Celje, Trg
Celjskih knezov 8, tel. 03/426-51-00, faks
03/426-51-34.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve: zavarovalniške storitve:
A) zavarovanje premoženja osnovnih šol:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla;
B) zavarovanje premoženja vzgojno varstvenih organizacij:
– požarno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla;
C) ostalo:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje računalnikov,
v skupni vrednosti 18,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: zavarovanje je možno oddati po sklopih a, b in c.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 7. 2001 do
1. 7. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: na naslovu naročnika v tajništvu.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, do 15. 6. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT na ŽR št. 50700-601-110125,
pri Agenciji RS, podružnica Celje.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg
Celjskih knezov 8, 3000 Celje, v tajništvu.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2001 ob 12. uri.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 3% od razpisne vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila so razvidni iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): ni
predvideno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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
60 dni, predvideni datum odločitve je 28. 6.
2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– vrednost premije do 70 točk,
– razmerje med zavarovalno tehničnimi
rezervacijami in neto zavarovalno premijo
do 10 točk.
– stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti do 10 točk,
– čas, potreben za izplačilo odškodnine
oziroma v pogodbi določene zavarovalne
vsote (v dnevih) do 5 točk,
– revizorsko mnenje do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktni osebi Danica Klukej, tel.
03/42-65-114 in Mitja Dvornik, tel.
03/426-51-24.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Nepremičnine Celje, d.o.o.
Št. 19
Ob-48962
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 02/220-14-45,
faks 02/252-48-15, e-mail: zvo@maribor.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: izvajanje imisijskega monitoringa površinskih voda, tal
in podtalnice, na varstvenih območjih
podtalnic Vrbanski plato, Dravsko polje,
Selnica-Ruše in Ceršak. Vrsta storitve:
storitve za raziskave in razvoj, po prilogi
1 A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se lahko oddajo za celotno naročilo
enemu ponudniku.
5. Kraj izvedbe: Maribor in okolica, razvidno iz razpisne dokumentacije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek september 2001, trajanje 60 mesecev.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, kontaktna
oseba: Olga Mravlje, tel. 02/220-14-62,
pritličje, soba 10.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih do
roka za oddajo ponudb, od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št.: 51800-630-25505, z namenom nakazila: pristojbina za javni razpis – izvajanje
imisijskega monitoringa površinskih voda,
tal in podtalnice.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Zavod
za varstvo okolja, Slovenska 40, 2000 Maribor, pritličje, soba 10.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26. 6. 2001 ob 13. uri, Slovenska
40, 2000 Maribor, II. nadstropje, sejna soba Komunalne direkcije.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni pogoji so navedeni 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): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: skladno z zakonodajo s področja varstva okolja.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
32/93, 1/96), Pravilnik o zdravstveni
ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97,
52/97, 54/98, 7/00), Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne

vode (Ur. l. RS, št. 38/00, 77/00), ter drugi ustrezni zakoni in predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 30 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference ponudnika, ponudbena cena, ustrezna tehnološka opremljenost, odgovorni nosilec naloge – vrsta in stopnja izobrazbe.
Detajlneje so merila in način ocenjevanja
ponudb opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ne.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Mestna občina Maribor
Št. 403-09-7/2001-1503
Ob-48994
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212,
toncka.novak@novomesto.si,
tel.
07/39-39-254.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: prevozi osnovnošolskih otrok v Mestni občini Novo mesto za šolsko leto 2001/2002.
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: Mestna občina Novo
mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 24. 6. 2002 oziroma do konca pouka v
šolskem letu 2001/2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Sekretariat za
vzgojo, izbraževanje, šport in mladino, Tončka Novak.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 6. 2001 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova 1, 8000 Novo mesto.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 6. 2001 ob 13. uri, sejna soba Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 1,650.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni po prejemu računa.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z zakonom.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom in
razpisno dokumentacijo.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ni.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 9. 2001, predviden datum odločitve
pa je 22. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Novo mesto
Ob-49005
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: programska zasnova območja naselja Brnica s strokovnimi podlagami in izdelava vseh raziskav
za študijo izvedljivosti tega projekta,
sklic 1A/12.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.
5. Kraj izvedbe: Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali Majda Turnšek).
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontaktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti s seboj
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 29. 6. 2001
do 8. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.,
Oddelek za investicije (Marjana Žagar ali
Majda Turnšek), Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 29. 6. 2001 ob 10. uri na RTH d.o.o.
Trbovlje - na oddelku za investicije .
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): ni
opredeljeno.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.
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 storitve: Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 29. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena do 50 točk, rok dobave do 20
točk, rok plačila do 25 točk, fiksnost cen
do 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.
Št. 4264
Ob-49067
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Gospejna ul. 10,
2000 Maribor, tel. 02/2515-851, faks
02/2526-087.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih in ocenjena vrednost naročila: nabava;
1. domačih monografskih strokovnih publikacij,
2. tujih monografskih strokovnih
publikacij,
3. avdiovizualnega in drugega neknjižnega gradiva.
Vrsta storitve: druge storitve po prilogi 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali vse sklope skupaj:
ponudniki lahko ponudijo tudi posamezne
storitve navedene v 3. točki te objave.
5. Kraj izvedbe: Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001 do
31. 7. 2002 (12 mesecev).
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Univerza v Mariboru,
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna
ul. 10, 2000 Maribor, uprava, soba 414,
4. nadstropje, Antonija Bratuša.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 2001
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na
račun naročnika št. 51800-603-31070 z
namenom nakazila; “za razpisno dokumentacijo“.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 6. 2001 vsak
delovni dan med 9. in 11. uro.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10, 2000
Maribor, soba 414, prevzemnik Antonija
Bratuša.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri v mali sejni
sobi Univerzitetne knjižnice Maribor, 4.
nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: naročnik
zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,400.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo zneske po posameznih računih plačal najkasneje v 60 dneh po dobavi publikacij in po prejemu računov, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: v obrazcu ponudbe je potrebno navesti imena odgovornih za izvedbo storitve.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati za
čas od 1. 8. 2001 do 31.7. 2002, predvideni datum odločitve je 21. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: prednost
bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili:
– nižjo ceno,
– redno dobavo,
– ažurno reševanje reklamacij,
– upoštevanje naročnikovih zmožnosti
plačila.
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Ponudniki, ki bodo kumulativno glede na
zgoraj omenjene štiri alinee ugodili naročniku v največjem delu njegovih potreb, bodo
izbrani za najugodnejšega ponudnika.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Ob-49103
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: najem OSL platforme (MS Office PRO) – najem 300 kom
licenc po OSL pogodbi (MS Office PRO)
– 1B – št. kategorije 27.
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: Klinični center Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: datum pričetka
julij 2001 za dobo treh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 40 (tajništvo), vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo do 18. 6. 2001
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba številka 13.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 6. 2001 ob 12. uri, predavalnica
I., v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra, Zaloška 7, Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati do
19. 10. 2001.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu 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): /
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14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona o javnih naročilih so 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 storitve: /
(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 18. oktobra 2001. Predvideni datum
odločitve je 15. 7. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. kadrovska zasedba 10%,
3. dodatne ugodnosti ponudnika 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora imeti status “MS Certified Partner” in MS CTEC (pooblaščeni
MS izobraževalni center).Če ponudnik navedenega nima je to izločitveni kriterij.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/01
Ob-49118
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d..
2. Naslov naročnika: naslov, telefonska številka in podobno): Ulica XIV divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izgradnja sistema zvez - optični kabel ob AC Šentilj Pesnica.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.
5. Kraj izvedbe: odsek Šentilj - Pesnica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
dokončati z izvajanjem razpisnih del najkasneje 4 mesece po sklenitvi pogodbe oziroma po prejemu ustrezne dokumentacije.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular, tel 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije
posreduje Stane Pavrič, univ. dipl. inž. el. DARS, Ulica XIV divizije 4, Celje, telefon
03/54-42-000, faks 03/54-42-001.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-

mentacija je na voljo od 25. 5. 2001 do
29. 6. 2001.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 6.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
DDC (soba 104) oziroma z virmanom na
račun št. 50106-601-291863 - Družba za
državne ceste d.o.o. Ljubljana.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 6. 2001 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče,
soba 105/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 680.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije .
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovno
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno dokumentacijo .
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 storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 25. 1. 2002. Datum odločitev
o sprejemu ponudbe je 8. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 1405/LM
Ob-49138
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-24-42.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: elektromontažna dela za objekt RTP 400/110 kV
Okroglo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevana bo celovita ponudba.
5. Kraj izvedbe: RTP 400/110 kV
Okroglo.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 30. 9. 2001
do 10. 11. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije v II. nadstropju, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do
9.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C5, prevzemnica Katarina Lipovec.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 6. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po posameznih montažah.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati in predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:
1. bančna garancija za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% od skupne ponudbene
vrednosti,
2. izpolnjen obrazec “Ponudba“,
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3. izjava ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
4. registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list.
V primeru iz točke 16 tega navodila, mora
ponudnik predložiti naveden dokument tudi
za podizvajalce,
5. pravnomočno odločbo – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega odpiranja. Potrdilo pristojnega organa, da predložena odločba izkazuje dejansko stanje oziroma, da stanje od
izdaje odločbe ni bilo spremenjeno (datum
izdaje listine in njene overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni). V primeru iz točke 16
tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
6. obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
posluje preko žiro računa pri Agenciji za
plačilni promet. V primeru iz točke 16 tega
navodila, mora ponudnik predložiti naveden
dokument tudi za podizvajalce,
7. potrdilo Ministrstva za finance – Davčne
uprave, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev v obdobju
zadnjih 6 mesecev (Datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru iz točke 16
tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
8. fotokopije potrdila Ministrstva za finance, pristojnega davčnega urada, da je
ponudnik zavezanec za DDV,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva objave javnega razpisa niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru iz točke 16
tega navodila, mora ponudnik predložiti naveden dokument tudi za podizvajalce,
10. potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih je razvidno, da (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni):
– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni bilo s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5 letih ustavljeno.
V primeru iz 16. točke tega navodila, mora ponudnik predložiti navedeni potrdili za
podizvajalce.
11. dokazila o zagotavljanju kvalitete izvajalca (ISO),
12. z manjkajočimi podatki izpolnjena
pogodba, parafirana na vsaki strani, podpisana in potrjena z žigom,
13. izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
14. parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
15. parafiran vzorec bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku,
16. če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

17. pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega razpisa, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,
18. parafiran vzorec menične izjave v
primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,
19. pisna dokazila in informacije iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami Pogodbe med ponudnikom in pricipali ali zastopniki ali druge listine, iz katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta pogodbe v Republiki Sloveniji),
20. podati o že sklenjenih pogodbah za
tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
21. mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (v skladu s 6.čl. Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov,
Uradni list RS, št. 71/99 in 78/99). Odredba zahteva, da mnenje izkazuje poravnane
obveznosti na dan oddaje ponudbe. V kolikor se datum oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom, ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju pooblaščenega revizorja,
bomo tako ponudbo kot nepopolno izločili.
Mnenje pooblaščenega revizorja je potrebno predložiti, če celotna ponudba (vse
tehnično zaključene celote) ponudnika presega 50 mio SIT.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (80%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference izvajalca za montažo
identične opreme napetosti 110 kv in več na
elektroenergetskih objektih v Sloveniji (10%),
potrjene reference izvajalca za montažo identične opreme napetosti 110 kv in več na
elektroenergetskih objektih v Sloveniji (5%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnike obveščamo, da bo dne
6. 6. 2001 ob 11. uri ogled na objektu RTP
400/110 kV Okroglo 400 kV daljnovodno
polje Beričevo II.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
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Ob-49143
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7 (telefon 01/300-99-96,
telefaks 01/300-99-32).
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje finančnega in
pravnega svetovanja ter agentskih in drugih storitev v postopku najetja finančnega kredita v višini do 75 mio EUR.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
a) opravljanje finančnega svetovanja v
postopku najetja finančnega kredita v višini
do 75 mio EUR,
b) opravljanje pravnega svetovanja v postopku najetja finančnega kredita v višini do
75 mio EUR,
c) opravljanje agentskih in drugih storitev v postopku najetja finančnega kredita v
višini do 75 mio EUR.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: v razpisni dokumentaciji.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, Ljubljana, kontaktna oseba za
dodatne informacije Matjaž Blatnik (informacije na telefonu 01/300-99-96 vsak delavnik od 9. do 11.30), dvig dokumentacije
pri Metki Celestina (soba 516): /.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8.30 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 11. uri, DARS izpostava Ljubljana, Dunajska 7, sejna soba št.
211, 2. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti ponujenih storitev za vsak posamezen sklop, za katerega nudi ponudbo, veljavnosti Garancije 210 dni od datuma odpiranja ponudb.
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): v razpisni dokumentaciji.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 180 dni od datuma odpiranja ponudb, predvideni datum odločitve
julij 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena, izkušnje pri opravljanju podobnih poslov.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. A-4/01
Ob-49149
1. Naročnik: Republika Slovenija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: idejni projekt v
dveh variantah za rekonstrukcijo ceste
R1-210 odsek 1114 Cerkno-Želin.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: cesta R1-210 Cerkno-Želin.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 120 dni od sklenitve pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Republika Slovenija - 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
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
8. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija - Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 7.
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 je treba priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na
3 % vrednosti javnega naročila in jo naročnik lahko unovči v dobro računa Proračuna
RS, št. 50100-630-10014; če vrednost javnega naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupina izvajalcev lahko predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom 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 predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Direkcija RS za ceste
Št. 961-3/01-2-210
Ob-49211
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: ZRSZ, Glinška 12,
1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalcev
za izdelavo osnutkov odločb v zvezi z
reševanjem pritožb in zastopanje pred
sodišči; sklic po prilogi 1 A in 1B - 21.
pravne storitve.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
A. Izbira izvajalcev za izdelavo osnutkov
drugostopenjskih odločb v zvezi z reševa-
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njem pritožb na področju štipendiranja - 2
izvajalca,
B. Izbira izvajalcev za izdelavo osnutkov
drugostopenjskih odločb v zvezi z reševanjem pritožb, ki so po svoji naravi vezani na
45. in 54. člen Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti - 2
izvajalca,
C. Izbira izvajalca za opravljanje odvetniških storitev, vključno z zastopanjem ZRSZ
pred sodišči - 3 izvajalci.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za
en sklop ali za več sklopov, kar mora biti
jasno razvidno iz ponudbe.
5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek storitve
takoj po podpisu pogodbe, ki bo sklenjena
za obdobje do konca leta 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZRSZ, Glinška
12, 1000 Ljubljana, vložišče - soba št. 04,
vsak dan med 9. in 12. uro.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma in ure,
ki je določen za javno odpiranje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 19. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZRSZ, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče - soba št. 04.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 6. 2001 ob 10. uri, Glinška 12,
Ljubljana, sejna soba (klet).
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS.
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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo
pogoje definirane v razpisni dokumentaciji.
Posamezni izvajalec mora biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in izkušnjami s področja delovnopravne zakonodaje
ter področja socialne varnosti.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: 45., 54. in 59. člen Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92,
71/93, 2/94, 38/94, 69/98).
(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
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma, ki je določen za javno
odpiranje ponudb; predvideni datum odločitve je 27. 6. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb: za sklop A in B - cena (70%) - dosedanje izkušnje
na področju delovnopravne zakonodaje in
socialne varnosti (30%); za sklop C - popust
70% - dosedanje izkušnje na področju delovnopravne zakonodaje in socialne varnosti (30%).
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 3949
Ob-49219
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12,
8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje in
najem biroopreme (1A).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Nuklearna elektrarna
Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2001 do
1. 8. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško – Lokalna nabava Marija Bračun.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 7. 2001 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika – soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 7. 2001 ob 12. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti (brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi in prejemu računa.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
zahtev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati samo splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.
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 storitve: 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 1. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 35 točk,
– kvaliteta 35 točk,
– reference 25 točk,
– finančna moč ponudnika 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 266-50/01
Ob-49249
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade REpublike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: čiščenje, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje objektov in skupnih površin na mejnih prehodih.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: čiščenje in komunalne storitve,
2. sklop: vzdrževanje električnih napeljav in naprav,
3. sklop: vzdrževanje strojnih napeljav in
naprav,
4. sklop: razna manjša gradbena dela.
Dela se bodo izvajala na različnih področjih. Seznam lokacij, ki sestavljajo posamezno področje je razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko ponudi izvajanje del po
sklopih in področjih, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Kraj izvedbe: MP Republike Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 31. 1. 2002 z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z določili 97. člena ZJN-1.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
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vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 6. 2001 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 6. 2001 do 9.30, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
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): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(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: 30. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – 5
točk,
4. certifikat ISO 9001 – 4 točke.
Izbor najugodnejših ponudnikov bo za
posamezno področje znotraj vsakega
sklopa.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Rado Vidic, tel. 478-1834.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 3/2001
Ob-49258
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, 4207
Cerklje,
tel.
04/27-80-100,
faks
04/25-21-027, elektronski naslov: obcinacerklje@siol.net.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava ocene
in presoje potrebnih investicij v turizem,
storitvene in dopolnilne dejavnosti, ki jo
sestavlja:
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a) izdelava analize stanja v panogi s posebnim poudarkom na ovrednotenju potencialov območja na osnovi kvalitetne analize
trga,
b) izdelava strateške zasnove razvoja s
finančno ovrednotenimi predlaganimi rešitvami,
c) priprava izvedbenih dokumentov za
področje:
– izobraževanja in osveščanja lokalnega
prebivalstva, ponudnikov, zaposlenih in potencialnih investitorjev ter partnerjev v skupnih projektih,
– ureditve skupne turistične infrastrukture,
– izvedbe skupnega turističnega produkta,
d) priprava organizacijskega načrta za
realizacijo programa z načrtom njegove promocije in predlogom konkretnih oblik ukrepov za spodbude na lokalni in regionalni
ravni.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe:
– širše vplivno območje Krvavca,
– letališče z oskrbnimi centri,
– podeželski prostor (Adergas, grad Strmol, ter ostalo Kranjsko polje).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: do 31. 12. 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Cerklje na
Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, 4207
Cerklje na Gorenjskem, kontaktna oseba:
Dejan Podgoršek, tel. 04/27-80-100, faks
04/25-21-027, elektronski naslov: dejan.podgorsek@cerklje.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključen DDV)
na blagajni Občine Cerklje ali na ŽR:
51500-630-50176.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 26. junij 2001
do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem, tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba turizem – ne odpiraj – razpis”.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 6. 2001 ob 13. uri, Občina Cerklje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti; veljavnost garancije 90 dni.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in drugimi predpisi, ki urejajo javne finance.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji 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 storitve: /
(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
90 dni od odpiranja ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Občina Cerklje na Gorenjskem

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-48975
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Trebnje.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje,
tel. št. 07/34-62-131, faks 07/34-62-151,
e-mail: dso_trebnje@siol.net
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po 3. odstavku 19. člena
ZJN - 1.
(b) Kraj dobave: Trebnje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na naslednje skupine blaga oziroma sklope:
1. splošno prehrambeno blago,
2. meso in mesni izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. sveže sadje in zelenjava,
5. perutnina,
6. alkoholne in brezalkoholne pijače,
7. kruh in pekarsko pecivo,
8. ribe,
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9. testenine,
10. začimbe in dišave,
11. zmrznjeno sadje in zelenjava.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposobnost na eno skupino ali sklop, več skupin
ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 30. 6. 2004, tri leta.
5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših občanov Trebnje, Darinka Trdina.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 6. 2001 vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.200 SIT na ŽR
52120-603-32286.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 11. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Prijavna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega Ž.R.,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga,
– da ponudnik nudi 30 dnevi plačilni rok,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče
naročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 26. 6. 2001, 30. 6. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Dom starejših občanov Trebnje
Št. 1219
Ob-49031
1. Naročnik: Dom upokojencev Kranj.
2. Naslov naročnika: Cesta 1. maja 59,
4000 Kranj, tel. 04/280-13-00, faks
04/233-13-32.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
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za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na naslednje skupine oziroma sklope:
1. skupina: zelenjava sveža,
2. skupina: perutnina,
3. skupina: koncentrati (marmelade in
ostalo),
4. skupina: konzervirano sadje in zelenjava,
5. skupina: olje,
6. skupina: sirupi,
7. skupina: sadni sokovi, mineralne vode, vino,
8. skupina: zelenjava – zmrznjena,
9. skupina: sadje – sveže in sušeno,
10. skupina: mleko in mlečni izdelki,
11. skupina: testenine,
12. skupina: ribe zmrznjene,
13. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
14. skupina: sveže meso in drobovina,
15. skupina: mesni izdelki,
16. skupina: mešano blago in diabetična hrana,
17. skupina: mlevski izdelki.
Naročnik bo sposobnost in usposobljenost priznal ponudnikom po skupinah oziroma sklopih. Ponudnik lahko konkurira na en
sklop oziroma skupino, za več sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 1. 8. 2004, 3 leta.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: na podlagi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije in po
predložitvi davčne številke se pri ekonomu
prevzame razpisna dokumentacija.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 6. 2001, vsak dan med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun št.
51500-603-31621.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: od 11. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom upokojencev Kranj, Cesta
1. maja 59, 4000 Kranj.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložena pogodba o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,
– da ima ustrezne izkušnje z dobavo blaga javnim zavodom oziroma drugim proračunskim uporabnikom,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo,

– da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 6. 2001, 10. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom upokojencev Kranj, Damjan
Modrijan – tel. 04/280-13-00.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bila objavljena.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Dom upokojencev Kranj
Št. 42
Ob-49190
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 1, 2319
Poljčane, tel. 02/829-58-20, faks
02/802-56-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago, kurivo in potrošni material v
skladu s tretjim odstavkom 19. člena ZJN-1.
(b) Kraj dobave: Poljčane.
(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 naslednje skupine blaga:
Skupina A: živila in material za prehrano:
– podskupina 1: kruh in pekovsko pecivo,
– podskupina 2: mlevski izdelki,
– podskupina 3: testenine,
– podskupina 4: krompir,
– podskupina 5: jabolka,
– podskupina 6: mleko in mlečni izdelki,
– podskupina 7: sadje in zelenjava,
– podskupina 8: zamrznjena zelenjava,
– podskupina 9: meso in mesni izdelki,
– podskupina 10: perutninsko meso in
izdelki,
– podskupina 11: konzervirana zelenjava in sadje,
– podskupina 12: jajca,
– podskupina 13: pivo in sirupi,
– podskupina 14: brezalkoholne pijače
in vode,
– podskupina 15: vina odprta,
– podskupina 16: splošno prehrambeno blago,
– podskupina 17: kava, juhe, začimbe,
– podskupina 18: olje in margarina.
Skupina B: kurivo:
– podskupina 1: lahko kurilno olje EL,
– podskupina 2: premog.
Skupina C: potrošni material:
– podskupina 1: papirna konfekcija,
– podskupina 2: pralna sredstva in čistila,
– podskupina 3: sredstva za osebno higieno,
– podskupina 4: splošna čistilna sredstva,
– podskupina 5: posebna čistila.
Naročnik bo sposobnost in usposobljenost priznal ponudnikom po skupinah oziroma sklopih.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino oziroma sklop, za več skupin oziroma
sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 8.
2001 do 1. 8. 2004, tri leta.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom dr. Jožeta
Potrča Poljčane, Potrčeva 1; Silva Ocvirk,
tel. 02/829-58-22.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave pa
do 8. 6. 2001, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.:
51810-603-32223,
davčna
številka
52804186.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 13. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
Potrčeva 1, 2319 Poljčane.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: menica.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev financiranja.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev pogodbe o skupnem nastopu.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,
– da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj za tri javne zavode ali druge
proračunske uporabnike,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,
– da nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika, razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 27. 6. 2001, 6. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, 2319 Poljčane, kontaktna oseba:
Silva Ocvirk, tel. 02/829-58-22.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 83/2001
Ob-49192
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tel.
05/73-10-220, faks 05/73-10-226.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehrambeno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, Sežana in Vrtec Hrpelje, Ulica Dragomirja Benčiča-Brkina 4, Hrpelje.
(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-
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slednje sklope oziroma skupine prehrambenega blaga:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina in perutninski izdelki.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupino ali obe skupini živil.
V posamezni skupini mora ponudnik
zagotavljati vse artikle in celotno količino
blaga.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se prizna za 1 leto.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Vrtec Sežana,
Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tajništvo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delovnik
med 9. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen) na ŽR 51420-603-31497, s pripisom
– za razpisno dokumentacijo.
Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do vključno 14. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: navedeno v pogojih.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih 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 prehrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,
– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 60 dni po
izstavitvi računa,
– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Sežana v Sežani in v Vrtec
Hrpelje v Hrpeljah – razloženo,
– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcijskih prodajah,
– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo predvidoma predložili
ponudbe do 3. 7. 2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvidoma 5. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Vrtec Sežana
Št. 16
Ob-49208
1. Naročnik: Osnovna šola Braslovče.
2. Naslov naročnika: Rakovlje 15b,
Braslovče, tel. 03/570-91-16, faks
03/570-90-46.
3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.
(b) Kraj dobave: OŠ Braslovče, Vrtec
Braslovče, OŠ Letuš, OŠ Trnava, OŠ Gomilsko.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti ali po sklopih:
1. kruh, pekovsko pecivo,
2. slaščičarski izdelki,
3. ocvrto pecivo,
4. sadje, zelenjava sveža,
5. mleko, mlečni izdelki,
6. meso, mesni izdelki,
7. piščančje meso, izdelki,
8. jajca,
9. ribe,
10. drobni prehrambeni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki,
12. čaji, suho sadje,
13. testenine,
14. sokovi, sirupi.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Osnovna šola
Braslovče, dodatne informacije: Manja Rajh,
tel. 041/922-385.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2001,
med 8. in 12. uro, po predhodni najavi.
Dokumentacija je na razpolago tudi na disketi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (znesek vključuje 19% DDV) na žiro račun št.
50750-603-36061.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: do 19. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: do 23. 7. 2001, do 27. 7. 2001.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja ponudb.
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Osnovna šola Braslovče
Št. 1
Ob-49148
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kopališka cesta
10, 4240 Radovljica, tel. 04/53 15 225,
faks 04/53 14 354.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava prehrambenih artiklov za
dve leti.
(b) Kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod
Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica in enote vrtcev:
– Enota v Begunjah, Begunje na Gorenjskem 25, 4275 Begunje na Gorenjskem,
– Enota v Kamni Gorici, Kamna Gorica
61, 4246 Kamna Gorica,
– Enota v Kropi, Kropa 98a, 4245 Kropa,
– Enota v Lescah, Alpska cesta 58a,
4248 Lesce,
– Enota na Posavcu, Posavec 9, 4244
Podnart,
– Enota v Radovljici, Kopališka cesta 12,
4240 Radovljica.
(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 artikle ali samo artikle iz posamezne skupine,
vendar najmanj 75% artiklov iz posamezne
skupine, in sicer:
– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– zmrznjene ribe,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– ostalo prehrambeno blago,
– zmrznjene izdelke.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava traja
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Uprava - ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica,
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
med 8. in 11. uro osebno ob predložitvi
pooblastila in dokazila o vplačilu stroškov
dokumentacije na žiro račun zavoda, 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
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12.000 SIT in se jih nakaže ne žiro račun
zavoda št. 51540-603-31567.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijave se sprejema do 27. 6. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 7% od vrednosti ponujenega
blaga.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 oziroma 45 dnevni rok plačila.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov 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 ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteve opredeljuje razpisna dokumentacija.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali predvidoma predložiti ponudbe do 10. 7. 2001, odločitev
o sprejemu ponudbe pa bo sprejeta predvidoma 17. 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 pravočasno dobavo, da nudi daljši
rok plačila in ostali pogoji iz razpisne dokumentacije.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: /
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica
Št. 404-08-35/01-2
Ob-49335
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel.01/433-11-11, faks
01/431-90-35.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: zdravila: vrednost: ca.
53,000.000 SIT,
II. sklop: sanitetni material in med.
pripomočki: vrednost: ca 17,000.000 SIT.
Vrednosti posameznih sklopov so letne
orientacijske vrednosti.
Podrobna vsebina posameznega sklopa
in količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: ambulante MORS na
celotnem območju RS.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko predložijo prijave
na 1. ali 2. sklop razpisanega javnega naročila ali na oba sklopa. Ne morejo pa predložiti prijave le za del posameznega sklopa.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje

sposobnosti za obdobje treh let, in sicer od
7. 2001 do 7. 2004.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, soba
št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 45A/01-OMP) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic in
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 19. 6. 2001 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – prijava MORS –
45A/01-OMP zdravila, sanit. material, medic. pripomočki“.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni posebnih pogojev.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: pogoj veljajo za oba
sklopa:
– da ponudnik nima blokiranega žiro
računa v preteklih 6 mesecih do vštevši
dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da ima vsaj 3 zaposlene;
– da zagotavlja blago, ki je registrirano v
RS in njegovo kakovost v skladu z veljavnimi predpisi v RS;
– da zagotavlja oskrbo naročnika v izrednih razmerah;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nudil 30 dnevni plačilni rok, v obdobju začasnega financiranja pa 90 dnevni plačilni rok;
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok;
– da zagotavlja vse izdelke v sklopu na
katerega se prijavlja in da je hkrati za
I. sklop: najmanj 95% zamenjav ustreznih,
za II. sklop pa najmanj 90% zamenjav
ustreznih.
– da zagotavlja redno dostavo na vsa
odjemna mesta po Sloveniji;
– da je v zadnjih treh letih najmanj 1 leto
pogodbeno, v skupnem letnem obsegu najmanj 5,000.000 SIT, oskrboval vsaj enega
proračunskega porabnika (referenca naroč-
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nika – MORS se pri tem ne upošteva) in bil
pri tem ocenjen z oceno pozitivno.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: julij – avgust 2001.

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
Ob-49153
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-458,
telefaks 01/58-89-609.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzpostavitev sistema za daljinski nadzor in vodenje distribucijskega plinovodnega
omrežja javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
posameznih sklopov.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov: /
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana z bližnjo okolico.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: usposobljenost
se bo priznala za dobo 3 let.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo v Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno investicijskem sektorju pri Ireni Jakin, Verovškova 62,
soba P3, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo vam je na voljo Marko Kogovšek, u.d.i.s., tel. 01/58-89-458.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času navedenem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati prijavo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. RIS-38/01. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
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12. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
– najnižja cena ob izpolnjevanju zahtev naročnika glede kakovosti.
13. Morebitne druge informacije o
naročilu:
Marjeta
Bartol,
tel.
01/471-23-40.

14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 79 z dne
8. 9. 2000, Ob-34984.
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2001
Ministrstvo za obrambo RS

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: prijavo je potrebno predložiti najkasneje do 28. 6. 2001 do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3, pri Ireni Jakin. Kuverte morajo
biti opremljene tako kot je navedeno v
navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.
9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
prvi fazi finančna zavarovanja niso zahtevana.
10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v drugi
fazi javnega razpisa.
11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: kandidati bodo morali ponudbe predložiti v zakonskem roku, odločitev o izboru
bodo prejeli v roku določenem v drugi fazi
javnega razpisa.
14. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi javnega razpisa ni meril.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
17. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Popravek
Ob-49191
V razpisu za pridobitev koncesionarja za
kompletno izvajanje storitev ločenega zbiranja in odvažanja frakcij pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34-35
z dne 11. 5. 2001 na strani 2089 pod številko objave 48410, se 15. točka popravi in
pravilno glasi:
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma
morali predložiti ponudbe in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 20. 6. 2001, odločitev o sprejemu ponudbe: predvidoma 22. 6. 2001.
Občina Muta
Popravek
Št. 43-21/2001/6
Ob-49339
V javnem razpisu za izvajanje storitev svetovanja in nadzora s področja informacijske
tehnologije in LAN ter informacijskih siste-

mov, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
32-33 z dne 5. 5. 2001, Ob-48107, se
odstavek:
“Področja svetovanja: zaposleni ponudnika s področja ponudbe in njihovi nadrejeni ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni
vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti
do drugega kolena ali v zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami, ki so lastniki ali
zaposlene kot vodilni delavci ali zaposleni
na področju ponudbe pri izvajalcih naslednjih storitev za državne organe ali organe
lokalne samouprave: - prodaja informacijske tehnologije; - izgradnja računalniških ali
telekomunikacijskih omrežij; - vzdrževanje
računalniške opreme.“
nadomesti z odstavkom z vsebino:
“Področja nadzora: zaposleni ponudnika s področja ponudbe in njihovi nadrejeni
ne sme biti v krvnem sorodstvu v ravni vrsti
do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do
drugega kolena ali v zakonski ali izvenzakonski zvezi z osebami, ki so lastniki ali
zaposlene kot vodilni delavci ali zaposleni
na področju ponudbe pri izvajalcih naslednjih storitev za državne organe ali organe
lokalne samouprave: - prodaja informacijske tehnologije; - izgradnja računalniških ali
telekomunikacijskih omrežij; - vzdrževanje
računalniške opreme.“
Vlada Republike Slovenije
Center vlade za informatiko
Št. 742/01
Ob-49096
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN: skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, in sicer:
– predvidoma 40.000 m3 neosvinčenega motornega bencina super,
– predvidoma 30.000 m3 dieselskega
goriva,
– predvidoma 23.000 m3 kurilnega
olja EL.
Storitev: druge storitve (27. točka priloge 1B zakona o javnih naročilih).
4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno naročilo za
skladiščenje obveznih rezerv bo oddano po
sklopih s pogodbo najugodnejšemu ponudniku za posamezen sklop.
5. Kraj izvedbe: lokacije na območju
držav članic Evropske unije in Madžarske.
V drugi fazi postopka oddaje javnega naročila bodo lahko sodelovali le ponudniki,
katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v tem razpisu in ki bodo razpolagali
s skladiščnimi kapacitetami v državah, s katerimi bo imela Republika Slovenija že sklenjen ustrezen bilateralni sporazum skladno
z zakonom o blagovnih rezervah (Uradni list
RS, št. 60/95 in 38/99).
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: blago se bo
uskladiščilo v skladu s terminskim planom
nakupa naftnih derivatov in finančnimi zmožnostmi Zavoda za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov sukcesivno do konca leta
2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, VII. nadstropje,
Ljubljana. Dodatne informacije o razpisni dokumentaciji so na voljo pri: ZORD, Sektor
oblikovanja obveznih rezerv, Metod Podkrižnik, tel. 01/589-73-87, e-mail: metod.podkriznik@z-naftniderivati.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo od ponedeljka, 28. 5. 2001 do vključno ponedeljka, 11. 6. 2001 med 9. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila stroškov
za razpisno dokumentacijo: pred prevzemom razpisne dokumentacije morajo
ponudniki vplačati stroške v višini 50 EUR
na račun zavoda pri Novi ljubljanski banki,
Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, št.
900-7100-890849/4, ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpošiljanja te zahteve za objavo v Uradni list Republike Slovenije na žiro
račun zavoda, št. 50101-603-0405900.
Ponudniki lahko zahtevajo od naročnika, da jim pošlje razpisno dokumentacijo
po pošti. Ponudniki lahko to zahtevajo le
po faxu, kjer mora biti naveden točen naslov ponudnika, na katerega mora naročnik poslati razpisno dokumentacijo. Omenjeni zahtevi mora biti priloženo tudi potrdilo o vplačilo stroškov priprave razpisne dokumentacije in stroškov odpošiljanja
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razpisne dokumentacije na naslov ponudnika v višini 80 EUR na navedeni račun
zavoda pri Novi Ljubljanski banki ali v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju banke Slovenije na dan odpošiljanja te zahteve
v Uradni list Republike Slovenije na navedeni žiro račun zavoda.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: rok za sprejem prijave za ponudnika je
četrtek, 28. 6. 2001 do 12. ure, v tajništvu
Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih
derivatov, in sicer osebno ali po pošti. Če
bo pošiljka poslana po pošti, se upošteva
dan, ko je pošiljka prispela v zavod.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: ponudniki dostavijo svoje ponudbe v tajništvo Zavoda za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106, VII.
nadstropje, 1000 Ljubljana, Slovenija, in sicer v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika ter oznako ‘’Ne odpiraj – ponudba –Ugotavljanje sposobnosti’’
na sprednji strani ovojnice, na zadnji strani
pa točen naslov ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v drugi fazi oddaje javnega naročila bo naročnik zahteval predložitev
bančne garancije za resnost ponudbe prvovrstne banke v višini do vključno 10% vrednosti pogodbe. Če ponudnik predloži garancijo tuje banke mora imeti ta banka najmanj IBCA rating AA.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v II. fazi
postopka skladno z zakonom o javnih naročilih in drugimi veljavnimi predpisi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: /
13. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne, in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ponudniki morajo poleg omenjenih zakonskih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje skladiščenja
in druge pogoje, ki jih zahteva naročnik.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o blagovnih rezervah in drugi veljavni
predpisi na področju skladiščenja.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: blago se bo uskladiščilo v skladu s terminskim planom nakupa naftnih derivatov in
finančnimi zmožnostmi Zavoda za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov sukcesivno
do konca leta 2001.
Predložitev ponudb in odločitev o njihovem sprejemu se bo ravnala skladno s prvim odstavkom te točke.
16. Merila za ocenitev ponudb: v II. fazi
bo merilo za ocenjevanje ponudb najnižja
cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /

18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: predhodni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001, Ob-43771.
19. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Zavod za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Ob-49097
1. Public contracting authority: Agency
for Compulsory Oil Stocks.
2. Address of the Public contracting
authority: Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel.: 01 589 73 80 Fax:
01 534 66 75.
3. Types and description of services
and reference to the type of services laid
down in the Public Procurement Act, Enclosure 1A and 1B respectively: Storage
of compulsory oil stocks:
– estimated 40.000 m3 of unleaded motor fuel super,
– estimated 30.000 m3 of diesel fuel,
– estimated 23.000 m3 fuel oil EL.
Services: Other services (Public Procurement Act, Enclosure 1B, Point 27).
4. Envisaged award of public services
contracts in components (parts): The public procurement contract for storing compulsory oil stocks will be awarded in parts
with a contract awarded to the lowest tenderer for the individual part.
5. Location of implementation: Locations are provided for within the territory of
EU member states and Hungary.
In the second stage of the tender procedure, only those tenderers will be able to
participate in invitation to tender whose qualifications and capabilities will be recognised
in this tender and who will provide storage
capacities in the countries which have concluded appropriate bilateral agreement with
Slovenia as laid down in the Commodity
Reserves Act (Official Journal of the Republic of Slovenia No. 60/95 and 38/99).
6. Acceptance of alternative tenders:
No alternative tenders.
7. Planned commencement and completion date or execution time: The goods
will be stored successively until the end of
2001 following the time schedule for the oil
stocks purchase and financial capacities of
the Agency for Compulsory Oil Stocks.
8. (a) Address of the office and person
concerned where tender documents and
additional information may be required:
Tenderers may obtain their tender documents at the Agency for Compulsory Oil
Stocks, Secretary’s Office, Dunajska 106,
VII floor, Ljubljana.
Additional information will be provided
by: Agency for Compulsory Oil Stocks, Sektor oblikovanja obveznih rezerv, Mr. Metod
Podkrižnik, Tel.-No.: 01 589 73 87, E-Mail:
metod.podkriznik©z-naftniderivati.si.
(b) Time for collection of tender documents: Tender documents are available for
collection from Monday 28.05.2001 to
Monday 11.06.2001 inclusively between
9:00 and 14:00.
(c) Sum and mode of payment for tender documents: Prior to collection of tender documents, payment for tender documents should be made by tenderers for the
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sum of EURO 50,00 to Account Number:
900-7100-890849/4 of the agency at
Nova ljubljanska banka, Trg republike 2,
1000 Ljubljana, or equivalent sum in Slovenian tolars to Giro Account Number:
50101-603-0405900 of the agency at the
medium exchange rate of Bank of Slovenia
on the date of submission of the request for
publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia.
It may be required by tenderers that the
tender documents should be mailed to tenderers by the Public contracting authority.
This can be done only per fax clearly stating
the tenderer’s address to which tender documents are to be sent by the Public contracting authority. A receipt should be enclosed
acknowledging payment for the cost of tender document preparation and tender document dispatch to the tenderer’s address for
the sum of EURO 80,00 to the above stated
Account of the agency at Nova ljubljanska
banka or equivalent sum in Slovenian tolars
to the Giro Account of the agency as stated
above at the medium exchange rate of Bank
of Slovenia on the date of submission of this
request for publication in the Official Gazette
of the Republic of Slovenia.
9. (a) Tender submission date: Tenders
are to be submitted by Thursday
28.06.2001 until 12.00 o’clock to the
Agency for Compulsory Stocks, Secretary’s
office. If tenders are delivered per post, the
date of receipt of the documents by the
agency will be taken into account.
(b) Address for submission of tenders:
Sealed-bid tenders will be submitted to the
Agency for Compulsory Oil Stocks, Secretary’s office, Dunajska 106, VIIth floor, 1000
Ljubljana, Slovenia, clearly stating the address of the Public contracting authority and
bearing “Do not open – Tender – Qualification assessment“ on the front side of the
envelope and the complete address of the
tenderer on the back side.
10. Tender bonds: In the second stage
of the invitation to tender for public procurement contract the tenderer will be asked to
provide a tender bond issued by first class
bank to the amount of and including 10% of
the contract value. If the tender bond is
issued by a foreign bank, the bank should
at least have IBCA rating AA.
11. Financing and terms of payment
and/or reference to the provisions laid
down in the rules: Financing and terms of
payment will be laid down in the second
stage of the tender procedure as provided
for in the Public Procurement Act and other
applicable rules.
12. Legal form of associating groups
of tenderers within the framework of one
tender: /
13. Basic conditions to be fulfilled by
tenderers for the verification of financial,
business and technical qualifications in
addition to general conditions referred to
in the Public Procurement Act, Article 41
to 43: In addition to the above statutory
conditions, the general specifications of the
storage and other conditions required by
the Public contracting authority are to be
fulfilled by tenderers.
14. (a) Is the realisation of the public
contract for procurement of these servic-
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es reserved for special activities as defined by law, rules and administrative provisions: /
(b) List of laws, rules and administrative decisions related to these types of
services: Obligations Act, Commodity Reserves Act and other applicable rules.
(c) Are legal entities obliged to state
the names and professional qualifications
of the staff responsible for the implementation of services: /
15. Date planned for the submission
of tenders by candidates and date
planned for taking a decision on the acceptance of the tender: The goods will be
stored successively until the end of 2001
according to the time schedule for the purchase of oil stocks and with regard to financial capacities of the Agency for Compulsory Oil Stocks.
The submission of tenders and decision
on their acceptance will comply with first
paragraph of this point.
16. Tender assessment criteria: In the
second stage, the tender assessment criteria will be based on the lowest price.
17. Other information on the public
procurement contract: /
18. Publication date and number of
the previous tender: The previous tender
was published in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia on 16 February 2001
under Ob-43771.
19. Date of filing the request for publication: The request for publication was filed
on 18. 5. 2001.
Agency for Compulsory Oil Stocks

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. 153/2000
Ob-48955
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rezervni deli za magnetoskope in kamere Betacam SP in druge aparature.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 60%, tehnične zahteve 20%, dobavni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sony Broadcast & Professional Europe, Jays Close, Viables, Basingstoke, Hampshire RG22, 4SB, UK.
7. Pogodbena vrednost: 37,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,428.947,94 SIT, 5,016.002,52

SIT, po košarici specifikacije rezervnih
delov.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 100 z dne 27. 10.
2000, Ob-37606.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
JZ RTV Slovenija
Št. 167/2001
Ob-48959
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
2 kosa plazma monitor 42“, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 50% ekonomska cena, 5%
plačilni pogoji, 20% tehnična sposobnost,
20% test kvalitete, 5% garancija.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A.F. Marcotec GmbH,
Goldrunring 2, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost: 3,016.982,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,559.080 SIT, 3,257.047 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik ni izbral dobavitelja za 2.
sklop.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
JZ RTV Slovenija
Ob-48964
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija, 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 količina blaga ter kraj dobave: nabava vodovodnega in kanalizacijskega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena po specifikaciji materiala brez DDV, letna pogodba se
sklene s ponudniki, ki ne odstopajo več kot
10% navzgor od povprečne cene ponudb.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Zagožen, d.o.o., Cesta ob železnici
3, 3310 Žalec,
2. CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,
3. Vigrad, d.o.o., Cesta na Ostrožno
101, 3000 Celje,
4. Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
5. Martin, d.o.o., Špeglova 2, 3320 Velenje,
6. Vodotehnik KM, d.o.o., C. ob železnici 1, 3310 Žalec,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. N$A, d.o.o., Malgajeva 2a, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,912.254 SIT, 17,070.126 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44057.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Celje
Ob-48974
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: viličar – 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek odaje javnega naročila je bil izveden po postopku s pogajanji
po določbah 20. člena ZJN.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 10,764.739
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Ob-48976
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje
Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
03/56-26-144,
faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: viličar – 1 kos.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: do določenega roka za oddajo ponudb so bile naročniku predložene
tri pravočasne ponudbe. Pri pregledu in
analizi ponudb se je ugotovilo, da so vse tri
ponudbe neprimerne, ker ne ustrezajo v
celoti tehničnim specifikacijam. Postopek
odaje javnega naročila se je nadaljeval po
postopku s pogajanji po določbah 20. člena ZJN.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.
Št. 121/2001
Ob-48987
1. Naročnik: Dijaški dom Tezno.
2. Naslov naročnika: Zolajeva ulica 13,
2000 Maribor, tel. 02/462-26-17, faks
02/461-34-61, e-pošta: tajnistvo@d-tezno.mb.edus.si.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) I. živila in prehrambeni izdelki po
blagovnih skupinah od 1 do 4:
1. meso in mesni izdelki 16.250 kg,
2. mleko in mlečni izdelki 3.650 l,
1300 kg,
3. kruh in pekovski izdelki 70.850 kg,
4. razni prehrambeni izdelki 5.150 kg,
4. A. sadje 8.850 kg,
4. B. zelenjava 13.010 kg,
II. gorivo:
1. kurilno olje ekstra lahko 120.000 l.
b) Kraj dobave: Dijaški dom Tezno, Zolajeva ulica 13, 2000 Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo je bila najnižja končna cena.
Po tem merilu so bili izbrani ponudniki.
6. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je
bilo naročilo dodeljeno:
I/1 – meso in mesni izdelki:
a) Mesarija Babič, V zavoju 32 c, Maribor,
b) Mesarija Bračič, Ulica borcev za severno mejo 28, Maribor,
c) Mesarija Nikl, Betnavska 122, Maribor,
d) Perutnina Ptuj, Potrčeva ulica 10, Ptuj,
I/2 – mleko in mlečni izdelki:
a) Mlekarna Celea, Arja vas 92, Petrovče,
b) Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva ulica
63, Ljubljana,
I/3 – kruh in pekovski izdelki:
a) Kruh, pecivo, Ulica Jožice Flander 2,
Maribor,
b) Pekarna Hlevček, Ptujska 74, Pragersko,
c) Delacorda, d.o.o., Pekarna Tinkara,
Ulica Pohorskega bataljona 11, Zg. Polskava,
d) Majers, d.o.o., Pekarna park, Gregorčičeva 24, Maribor,
e) Ptujske pekarne in slaščičarne, Rogozniška c. 2, Ptuj,
I/4 – razni prehrambeni izdelki:
a) Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Maribor,
b) Brumec-Ručigoj, d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš,

c) Fructal, Tovarniška c. 7, Ajdovščina,
d) Mlinotest, Tovarniška c. 14, Ajdovščina
e) Kolinska, Kolinska ulica 1, Ljubljana,
I/4/A – sadje:
a) Geaprodukt, Dolenjska c. 244, Ljubjana,
b) Vinag, Trg svobode 3, Maribor,
I/4/B – zelenjava:
a) Geaprodukt, Dolenjska c. 244, Ljubljana,
b) Sardinšek Anton – kmetovalec, Župečja vas 42, Lovrenc na Dravskem polju,
II/1 – kurilno olje ekstra lahko:
a) OMV Istrabenz, d.o.o. Ferrarska 7,
Koper,
b) Petrol, Dunajska c. 50, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I/1 – 12,641.500 SIT,
I/2 – 2,092.299,50 SIT,
I/3 – 4,178.675 SIT,
I/4 – 3,592.916 SIT,
I/4/A – 1,126.440 SIT,
I/4/B – 2,072.196 SIT,
II/1 – 9,598.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb:
I/1 – 7 ponudb,
I/2 – 4 ponudbe,
I/3 – 10 ponudb,
I/4 – 8 ponudb,
I/4/A – 2 ponudbi,
I/4/B – 2 ponudbi,
II/1 – 2 ponudbi.
Skupaj za vse sklope je bilo prejetih 35
ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I/1 – 14,776.637,50 SIT, 12,641.500
SIT,
I/2 – 2,917.202,50 SIT, 2,092.299,50
SIT,
I/3 – 5,716.500 SIT, 4,178.675 SIT,
I/4 – 3,941.890 SIT, 3,592.916 SIT,
I/4/A – 1,126.440 SIT, 1,126.440 SIT,
I/4/B – 2,072.196 SIT, 2,072.196 SIT,
II/1 – 9,688.200 SIT, 9,598.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodbe z izbranimi ponudniki so
sklenjene za obdobje 2 let.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44140.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Dijaški dom Tezno, Maribor
Št. 403-10/01-01/2001
Ob-48988
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.
3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 46 kosov analognih fotokopirnih
strojev različnih zmogljivosti.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: konkurenčnost cen, stroški
vzdrževanja v življenski dobi, cena tonerja
na kopijo, življenjska doba stroja. Izbran je
bil ponudnik, ki je glede na postavljena merila zbral največ točk.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 7a, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 32,046.224
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 77,278.979,30, 32,046.224 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 5. 2001.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 383
Ob-48989
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204
Golnik.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: medicinski plini, Bolnišnica Golnik –
KOPA.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponujena cena, rok plačila
in plačilni pogoji, reference (izbrani ponudnik je zbral najvišje skupno število točk).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Linde Plin, d.o.o., Bukovžlak 65/b, 3001 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 6,371.613
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,582.240 SIT in 6,371.613 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 3. 2001.
Bolnišnica Golnik – KOPA
Št. 55/01
Ob-49032
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 29. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema – pohištvo v skupni letni ocenjeni vrednosti 22,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: končna cena, preverjanje najnižje
končne cene sukcesivno, tekom celotnega
triletnega obdobja.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lekarna Škofljica, Škofljica; IM-EX Trade, d.o.o., Rogaška Slati-
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na; Timo d.o.o., Ajdovščina; Lesnina MG
Oprema d.d., Ljubljana; Lik Atlas d.o.o.,
Ljubljana; Slon Interieri, d.o.o., Ljubljana;
Simps d.o.o., Trzin; Pri-ma d.o.o., Ljubljana, Mizarstvo Vidmar Branko s.p., Vrhnika,
Sanolabor d.d., Ljubljana, Pontes dm
d.o.o., Ljubljana, Metalka zastopstvo Mediad, d.o.o., Ljubljana, Tipo inženiring
d.o.o., Ljubljana; SPA Trade d.o.o., Ljubljana; Soča Oprema d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o oddaji javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana
Št. 52/01
Ob-49033
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in materil za prehrano v skupni
letni ocenjeni vrednosti 128,055.596 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: končna cena, nobeden ponudnik
ne ponuja za vse svoje artile samo najnižjih
končnih cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pivka Perutninarstvo
d.d., Košana; Nektar d.o.o., Ljubljana; Eržen Janez, Žabnica; Repar Marko, Preserje; Jurmes d.d., Šentjur; Agro Mrkac d.o.o.,
Ljubljana; Sadjarstvo Boris Toš, Vitomanci;
Pomurka trgovina d.o.o., Murska Sobota;
Fructal, živilska industrija d.d., Ajdovščina;
Podravka d.o.o., Ljubljana; Delmar d.o.o.,
Izola; Žito prehrambena industrija d.d., Ljubljana; Agroind 1894 Vipava d.d., Vipava;
Brumec Ručigaj, Loka-Mengeš; Oljarica
Kranj, Kranj; Pekarna Grosuplje, Grosuplje;
Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica; Pugelj
Franc s.p., Ljubljana; Dana d.d., Mirna;
Osem d.o.o., Grosuplje; MIP d.d., Nova
Gorica; Lera Trade d.d., Ljubljana; Marketing d.o.o., Trzin; Arvaj Anton s.p., Kranj,
Kolinska d.d., Ljubljana; Perutnina Ptuj,
d.d., Ptuj; Jata d.d., Ljubljana; Božnar-Čebelarstvo d.o.o., Polhov Gradec; Poslovni
sistem Mercator d.d., Ljubljana; Kmetija Bučar, Bučar Janez, Grosuplje: Litijska mesarija d.d., Šmartno pri Litiji; Zrno Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana; Market Marinka, Maver
Mici s.p., Ivančna Gorica; Emona Maximar-

ket d.d., Ljubljana; Lele & Kele, Mlekarna
Krepko-Laze, Laze pri Logatcu; Ljubljanske
mlekarne, Ljubljana; Pivovarna Union, Ljubljana; Mlekarna Celeia, Petrovče; Emona
blagovni center, Ljubljana; TIP Trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana; Geaprodukt d.o.o.,
Ljubljana; KZ Domžale, Radomlje; Peterka
Bojan s.p., Radomlje; Suzana Lah s.p., Lahov stari mlin, Zg. Polskava.
7. Pogodbena vrednost: 128,055.596
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 45.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o
oddaji javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana
Ob-49035
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistila in čistilni pripomočki za čiščenje, potrošni material ter toaletno sanitarni material v skupni letni ocenjeni vrednosti 18,215.511 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor, Tabor
10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega
2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: končna cena, nobeden ponudnik
ne ponuja za vse svoje artile samo najnižjih
končnih cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemo d.d., Ljubljana; Ivec d.o.o., Maribor; SIJ d.o.o. Domžale; Europap d.o.o., Ljubljana; Sanolabor
d.d., Ljubljana; Mavrica d.d., Ljubljana; Valtex d.o.o., Ljubljana; Poslovni sistemi Mercator d.d., Ljubljana; PAN Goslar d.o.o., Ig;
Prima d.o.o., Ljubljana; TIP, Trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana; Henkel Ecolab
d.o.o., Maribor; Vafra Commerce d.o.o.,
Griže; Trgovsko podjetje Reeco d.o.o.,
Spodnji Duplek.
7. Pogodbena vrednost: 18,215.511
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o
oddaji javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana
Št. 52/01
Ob-49036
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: blago in tekstil v skupni letni ocenjeni
vrednosti 10,000.000 SIT.
Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana in Enota Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: končna cena, nobeden ponudnik
ne ponuja za vse svoje artikle samo najnižjih
končnih cen.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Nitka Šivalnica, Ana
Špat s.p., Celje, Vole 484 d.o.o., Ljubljana;
Sanolabor d.o.o., Ljubljana; Timo d.o.o.,
Ajdovščina; Blurent d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o
oddaji javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Ob-49040
1. Naročnik: Osnovna šola Bršljin.
2. Naslov naročnika: Kočevarjeva ulica
40, 8000 Novo mesto.
3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina – meso in mesni izdelki:
– Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan, s.p.,
Stari trg 23, Mokronog,
– Hočevar, Agro trgovina, d.o.o., Dol.
Težka voda 7b, Novo mesto,
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ulica 23, Kočevje;
2. skupina – ribe:
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– Lera Trade, d.o.o., Rožna dolina cesta VI/36, Ljubljana,
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– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, Mengeš;
3. skupina – jajca:
– Mercator – KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ulica 23, Kočevje,
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,
Novo mesto;
4. skupina – mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
– Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d., Vipava;
5. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki:
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, Videm-Dobrepolje,
– Manja, d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika,
– Hram, Prehrambeno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje;
6. skupina – brezalkoholne pijače, sokovi in sirupi:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14, Grosuplje,
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto;
7. skupina – zelenjava in sadje, konzervirano sadje in zelenjava:
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,
Novo mesto,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto;
8. skupina – razno prehrambeno blago:
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva
14, Grosuplje,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: pogodbene
vrednosti so enake najnižji ponudbeni vrednosti iz 10. točke.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina – meso in mesni izdelki:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,
Novo mesto, v vrednosti 4,018.050 SIT,
– Mesarstvo Cvetan, Anton Cvetan, s.p.,
Stari trg 23, Mokronog, v vrednosti
3,418.038 SIT;
2. skupina – ribe:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,
Novo mesto, v vrednosti 211.610 SIT,
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto, v vrednosti 145.584 SIT;
3. skupina – jajca:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova ulica 10,
Novo mesto, v vrednosti 109.837 SIT,
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto, v vrednosti 96.915 SIT;
4. skupina – mleko in mlečni izdelki:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto, v vrednosti 2,304.985,28 SIT,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana, v vrednosti 1,923.507,46 SIT;

5. skupina – kruh, pekovsko pecivo in
slaščičarski izdelki:
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2, Novo mesto, v vrednosti 4,119.348 SIT,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge 69, Videm-Dobrepolje, v vrednosti
3,488.058,90 SIT;
6. skupina – brezalkoholne pijače, sokovi in sirupi:
– Nektar, Podjetje za proizvodnjo pijač,
d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana-Črnuče, v vrednosti 400.250 SIT,
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva
14, Grosuplje, v vrednosti 358.039,10 SIT;
7. skupina – zelenjava in sadje, konzervirano sadje in zelenjava:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto, v vrednosti 1,609.840,30 SIT,
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,
s.p., Mestne njive 14, Novo mesto, v vrednosti 1,058.901 SIT;
8. skupina – razno prehrambeno blago:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
Novo mesto, v vrednosti 1,728.985,02 SIT,
– Vele, d.d., PC Grosuplje, Adamičeva 14,
Grosuplje, v vrednosti 1,425.657,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Osnovna šola Bršljin
Ob-49041
1. Naročnik: Osnovna šola Grm.
2. Naslov naročnika: Trdinova 7, 8000
Novo mesto, tel. 07/334-18-80, faks
07/337-20-90, e-mail: ošgrm@guest.arnes.si.
3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago po skupinah na
OŠ Grm Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče;
2. skupina: meso in mesni izdelki:
– Hočevar Agro trgovina, d.o.o., Dolnja
Težka voda 7b, 8000 Novo mesto,
– Mesarstvo Cvetan Anton, s.p., Stari trg
23, 8230 Mokronog;
3. skupina: perutnina in perutninski izdelki:
– Jata, d.d., Hladniška 34, 1129 Ljubljana,
– Lokovšek Majda, s.p., Hrvaški Brod
15, 8310 Šentjernej;
4. skupina: ribe in ribji izdelki:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka, 1234 Mengeš,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto;
5. skupina: zamrznjeni izdelki:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
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– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka, 1234 Mengeš;
6. skupina: zamrznjena zelenjava:
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka, 1234 Mengeš,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto;
7. skupina: kruh in pekovski izdelki:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– Albomma, d.o.o., Grajski trg 14, 8360
Žužemberk,
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, 1330 Kočevje;
8. skupina: pekovsko pecivo:
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, 1330 Kočevje,
– Pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge
69, 1312 Videm Dobrepolje,
– Albomma, d.o.o., Grajski trg 14, 8360
Žužemberk,
– Manja, d.o.o., Trdinova pot 2a, 8330
Metlika;
9. skupina: jušne zakuhe in testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2,
8000 Novo mesto;
10. skupina: domače sadje:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto;
11. skupina: uvoženo sadje:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,
– Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto;
12. skupina: suho sadje in orehi:
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto;
13. skupina: sveža zelenjava:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto;
14. skupina: sokovi in sirupi:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto,
– Vele, d.d., Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
– Kolinska, d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana;
15. skupina: splošno prehrambeno
blago:
– Vele, d.d., Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož;
16. skupina: čaji:
– Vele, d.d., Adamičeva 14, 1290 Grosuplje,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož;
17. skupina: konzervirana živila:
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto,
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– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000
Novo mesto;
18. skupina: osnovna živila:
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto;
19. skupina: jajca:
– Mercator KG Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ulica 23, 1330 Kočevje,
– Krnc Bojan, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: pogodbene
vrednosti so enake najnižji ponudbeni vrednosti iz 10. točke.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki:
3,000.000 SIT,
2. skupina: meso in mesni izdelki:
5,000.000 SIT,
3. skupina: perutnina in perutninski izdelki: 2,000.000 SIT,
4. skupina: ribe in ribji izdelki:
1,000.000 SIT,
5. skupina:
zamrznjeni
izdelki:
1,500.000 SIT,
6. skupina:
zamrznjena
zelenjava:
500.000 SIT,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki:
4,000.000 SIT,
8. skupina:
pekovsko
pecivo:
1,500.000 SIT,
9. skupina: jušne zakuhe in testenine:
700.000 SIT,
10. skupina: domače sadje: 1,000.000
SIT,
11. skupina: uvoženo sadje: 1,000.000
SIT,
12. skupina: suho sadje in orehi:
150.000 SIT,
13. skupina:
sveža
zelenjava:
1,600.000 SIT,
14. skupina: sokovi in sirupi: 1,500.000
SIT,
15. skupina: splošno prehrambeno blago: 1,600.000 SIT,
16. skupina: čaji: 900.000 SIT,
17. skupina:
konzervirana
živila:
1,500.000 SIT,
18. skupina: osnovna živila: 1,500.000
SIT,
19. skupina: jajca: 250.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni bil objavljen.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
OŠ Grm Novo mesto
Št. 2020-09-01-003
Ob-49043
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni
zapora Ig, Ig 136 in Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, Maribor.
2. Naslov naročnika: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Ig 136, 1292 Ig in
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor,
Vošnjakova 16, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 4. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Za ZPKZ Ig – utekočinjeni plin propan – butan
Leto

2001
2002
2003

Količina (l)

40.000
60.000
60.000

Kraj dobave: ZPKZ Ig, Ig 136, Ig.
Za ZPKZ Maribor – utekočinjeni plin
propan
Leto

Količina (l)

2001
2002
2003

70.000
110.000
110.000

Kraj dobave: ZPKZ Maribor, Vošnjakova
16, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za izbor so bila tista,
ki so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Komisija je opravila analizo in ocenila,
da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno
za oskrbo obeh lokacij.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Europlin, d.o.o., Opekarna 28a, 1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost:
Za ZPKZ Ig:
Leto

2001
2002
2003

Vrednost (SIT)

6,500.000
6,800.000
6,900.000

Za ZPKZ Maribor:
Leto

2001
2002
2003

Vrednost (SIT)

2,600.000
4,500.000
4,900.000

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: na razpis sta
prispeli dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za ZPKZ Ig: 4,686.650 SIT, za ZPKZ
Maribor: 7,195.000 SIT,
– za ZPKZ Ig: 4,487.204,40 SIT, za
ZPKZ Maribor: 6,856.780 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: ni.
13. Številka objave predhodnega razpisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 5. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Št. 159/2001
Ob-49045
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
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– sklop A: TV oddajnik moči 20 kW
(1 kos),
– sklop B: merilni sestav instrumentov (1 komplet).
Kraj dobave: OC Pohorje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– za sklop A: tehnična usposobljenost
za upravljanje in servisiranje 33%, ekonomska cena 30%, tehnično upravljalske
lastnosti 20%, plačilni pogoji 10%, garancija 7%,
– za sklop B: ekonomska cena 50%,
tehnično upravljalske lastnosti 24%, tehnična usposobljenost za upravljanje in servisiranje 11%, plačilni pogoji 10%, garancija 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IMP Telekom, d.d.,
Vojkova c. 58, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80,818.650
SIT (brez DDV), od tega sklop A:
67,754.500 SIT in sklop B: 13,064.150
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 za sklop A
in 3 za sklop B.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 118,283.338,93 SIT in
67,754.500 SIT,
– sklop B: 30,725.909,71 SIT in
9,574.064,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 2. 2001.
JZ RTV Slovenija

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-49047
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verovškova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-95-01,
faks 01/588-95-09.
3. Datum izbire: 14. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: zaporne lopute Adams tip MAK
Serie 316:
– 1 kom DN 400 PN 16 BL = K3,
– 2 kom DN 250 PN 16 BL = F16,
– 4 kom DN 200 PN 16 BL = F16,
– 2 kom DN 150 PN 16 BL = F16.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izbor je opravljen v skladu s
110. členom, peti odstavek ZJN, s perverbo cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Adams Armaturen
GmbH, zastopstvo Adams Armaturen, Goljak 18, Zagreb.
7. Pogodbena vrednost: 40.452 DEM,
brez carinskih in ostalih stroškov, ki nastanejo pri prehodu meje, provizije in DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /

Št. 707
Ob-49090
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tristranskega prekucnika.
Dobava fco Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– reference 50%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%.
Naročnik je pri oddaji javnega naročila v
celoti upošteval razpisana merila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN gospodarska vozila Slovenija, d.o.o., Celovška 182, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,657.449
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 26,799.871 SIT, 21,498.337,70 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

Št. 04-2001
Ob-49068
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Celje.
2. Naslov naročnika: tel. 03/42-56-400,
faks 42-56-412.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivno tiskanje kuvert in računov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cetis Celje, d.d., Čopova 24, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 7,115.724
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,186.410 SIT, 7,115.724 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-45896.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 5. 2001.
Javne naprave
javno podjetje, d.o.o., Celje

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2001.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 706
Ob-49304
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
3. Datum izbire: 11. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava rovokopača 4×4×4. Dobava
fco Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– reference 50%,
– ponudbena cena 30%,
– dobavni rok 20%.
Naročnik je pri oddaji javnega naročila v
celoti upošteval razpisana merila.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tera ICB, d.o.o., Hotunje 6, 3232 Ponikva.
7. Pogodbena vrednost: 15,721.766
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,514.262,60 SIT, 13,685.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 5. 2001.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 402-04-2/01-3221
Ob-49105
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pisarniški material za potrebe Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
in zavodov za prestajanje kazni zapora
ter prevzgojnega doma.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino in osnovno merilo je
cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Državna založba Slovenije, založništvo in trgovina, d.d., Mali trg
6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
22,435.447,15 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,239.370,13 SIT in 22,435.447,15
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 1205/9
Ob-49139
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava visokonapetostne opreme
(napetostni merilni transformatorji) za
RTP 400/110 kV Okroglo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na podlagi 110. člena ZJN-1.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo napetostnih
merilnih transformatorjev Elektronabava,
d.d., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: za dobavo
napetostnih
merilnih
transformatorjev
12,137.093,22 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: za dobavo
napetostnih merilnih transformatorjev: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za dobavo napetostnih merilnih
transformatorjev: 12,137.093,22 SIT,
12,137.093,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 5. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije
Št. 007
Ob-49144
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/2028-000, faks: 04/2026-718.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: defibrilator: 1 kom ZD Radovljica, 1
kom ZD Bled.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A FORM d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana (1kom-ZD Radovljica) in Meditra d.o.o., Na brežini 28,
1231 Ljubljana-Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: ZD Radovljica
- 6,741.063 SIT; ZD Bled - 2,592.636 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ZD Radovljica - 6,791.600 SIT,
6,741.063 SIT; ZD Bled - 3,685.338 SIT,
2,592.636 SIT .
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Št. 008
Ob-49150
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/2028-000, faks: 04/2026-718.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: rentgenski aparat - ZD Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 15,464.640
SIT .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,055.718 SIT, 15,464.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Kranj

Ob-49152
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/2028-000, faks: 04/2026-718.
3. Datum izbire: 11. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: službena vozila: 1 kom ZD Bohinj, 1
kom ZD Jesenice, 1 kom ZD Bled in 1
kom ZD Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Suzuki Odar d.o.o., Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana (1kom) in Avto
Mlakar Podboršek d.o.o., Ljubljanska c.30,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: ZD Bohinj 2,782.860 SIT; ZD Bled - 1,805.230 SIT;
ZD Jesenice - 1,690.000 SIT in ZD Kranj 1,690.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: ZD Bohinj - 2,817.860 SIT,
2,782.860 SIT; ZD Bled - 1,872.720 SIT,
1,805.230 SIT; ZD Jesenice - 1,764.720
SIT, 1,690.000 SIT; ZD Kranj - 1,764.720
SIT, 1,690.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Kranj

Št. 001
Ob-49151
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000
Kranj, 04/2028-000, faks: 04/2026-718.
3. Datum izbire: 21. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
hematološki analizator, 1 kom, ZD Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, usposobljenost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport d.o.o., Slovenska c. 54/VII, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,145.654
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,563.258 SIT, 13,145.654 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Kranj

Ob-49199
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.
3. Datum izbire: 11.5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: oprema za ogrevanje jaška Šoštanj
– izmenjevalniki toplote.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ZJN-1: 20. člen 2. točka,
84. člen 1. točka ter 110. člen 2., 3. in 5.
točka.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Klima Celje, Industrija
aerotermičnih naprav, d.d., Delavska cesta
5, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 53,275.174
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,275.174 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: oprema predvidena po projektu.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Kranj
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 167/2001
Ob-49229
1. Naročnik: Bolnišnica Topolšica.
2. Naslov naročnika: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, tel.
03/589-21-10, faks 03/589-21-54.
3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano, fco
razloženo Bolnišnica Topolšica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Mesnine Žerak
Rogatec, Strmolska 9, 3252 Rogatec,
2. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
3. kruh in pekovski izdelki: Koroške pekarne d.d., Koroška 2, 2370 Dravograd,
4. sadje in zelenjava (sveža): Era, d.d.,
Prešernova 10, 3320 Velenje,
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir: Kmetija Janko Majcen, Trgovišče 56, Velika Nedelja,
b) jajca: Zgornjesavinjska kmet. zadruga, z.o.o., Mozirje,
c) olje: Gea, d.d., Trg svobode 30, 2310
Slov. Bistrica,
d) ostalo prehrambeno blago: Koroška
trgovina, Partizanska 2, Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: 34,736.714
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso in mesni zdelki: 15,769.026
SIT, 13,708.200 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 8,576.293
SIT, 5,338.544 SIT,
3. kruh in pekovski izdelki: 2,133.400
SIT, 1,746.266 SIT,
4. sadje in zelenjava (sveža): 5,186.880
SIT, 4,826.962 SIT,
5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir: 1,404.000 SIT, 900.000 SIT,
b) jajca: 952.560 SIT, 681.100 SIT,
c) olje: 872.550 SIT, 753.300 SIT,
d) ostalo preh. blago: 9,272.794 SIT,
6,782.342 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 3. 2001.
Bolnišnica Topolšica
Št. 154/2001
Ob-49254
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: klasični osciloskop, operativni video
merilni inštrument, videomerilni inštrument s pripadajočo opremo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 50% ekonomska cena,
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10% plačilni pogoji, 40% tehnična ustreznost blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. sklop: Elsinco d.o.o., Dalmatinova 2,
Ljubljana,
2. sklop: Belmet d.o.o., Ljubljanske brigade 23a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop 5,429.592,80 SIT,
2. sklop: 9,514.855 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 6,552.316 SIT, 5,429.592 SIT,
2. sklop: 9,990.597 SIT, 9,514.855 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
JZ RTV Slovenija
Ob-49255
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 24. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava osebnega vozila z bencinskim motorjem prostornine 1500–1600
ccm in kv 70–80.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, tehnični
pogoji, rok dobave.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autodelta d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 3,590.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,841.500 SIT, 3,590.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Št. 5/2001
Ob-49256
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. Datum izbire: 18. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: računalniška oprema, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, dobavni
rok, garancijski rok, odzivni čas, rok za
odpravo napake, certificirani serviserji, pri-

sotnost na trgu ter dodatne ugodnosti naročnika.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mentis d.o.o. Dravograd.
7. Pogodbena vrednost: 10,934.743,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,133.101,64 SIT; 10,934.743,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 19 z dne 16. 3. 2001, Ob-45085.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

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. 34403-2/00
Ob-48963
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode
13, 4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.
3. Datum izbire: 11. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova komunalnih vodov in cestišča na Prešernovi cesti na
Bledu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumentacije je izbran najugodnejši izvajalec.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gratel, d.o.o., Skorba 40,
2251 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 71,415.359,69
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,853.839,92 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,302.144,81 SIT, 71,415.359,69 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Občina Bled
Št. 1632/01
Ob-48969
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/4324-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: 2. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja daljnovoda
2 x 20 kV Zidani most-Radeče:
– gradbena dela,
– jeklene konstrukcije,
– elektromontažna dela,
– demontažna dela.
Kraj izvedbe razpisanih del je DV Zidani
most-Radeče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (83% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca gradbenih in elektromontažnih del (9% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje
doseženo število točk (91,68) po merilih za
vrednotenje ponudb.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 27,592.650,75
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,550.473,35 SIT
(brez DDV).
9. Število prejetih ponudb: 4 + 2, ki sta
nepravilni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,108.276,50 SIT (brez DDV),
24,827.580,79 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 080-09-3130
Ob-49000
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: asfaltiranje občinskih
cest v Občini Železniki v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
53,578.845,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59,126.578 SIT, 53,578.845,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001, št. objave
080-09-1356.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Občina Železniki
Št. 080-09-3129
Ob-49001
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki; tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si.
3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje goznih cest v Občini Železniki v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradvin, d.o.o., Martinj
vrh 30, 4228 Železniki.
7. Pogodbena vrednost: 6,855.600
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,765.576 SIT, 11,298.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: pogodba je sklenjena v okviru razpoložljivih sredstev občinskega proračuna.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. z dne 9. 3. 2001, št. objave
080-09-1357.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Občina Železniki
Št. 106/2001
Ob-49046
1. Naročnik: Občina Miklavž na Dravskem polju.
2. Naslov naročnika: Nad Izviri 6, 2204
Miklavž/Dravskem
polju,
faks
02/62-96-828, tel. 02/62-96-820.
3. Datum izbire: 16. marec 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja II. in III. etape
IV. faze kanalizacije v Miklavžu na Dravskem polju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena, rok dokončanja, garancija,
– najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP inž. grad., Vili Mesner, s.p., Rošpoh 140/a, 2351 Kamnica.
7. Pogodbena
vrednost:
79,164.969,50 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,263.126,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 112,918.402,20 SIT, 79,164.969,50
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št. 110-1/01
Ob-49119
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0056 Postojna - Razdrto od km 6,300 do km 9,000.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena
vrednost:
131,980.396,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 135,584.815,80 SIT in
131,980.396,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis je bil objavljen Ur. l. RS, št. 12 dne
23. 2. 2001, Ob-44018.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-49120
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0056 Postojna - Razdrto od km 9,000 do km 9,800.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
ponudnika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 81,974.010,00
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,036.383,88 SIT, 81,974.010
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis
je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 12 z dne
23. 2. 2001, Ob-44015.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Št. 110-1/01
Ob-49121
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukcije na odseku AC A1/0652 Brezovica - Vrhnika od km 12,200 do km
12,400 in na odseku AC A1/0653 Vrhnika - Logatec od km 0,000 do km
1,100.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
106,974.338,38 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,850.556 SIT, 106,974.338
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 12 z dne
23. 2. 2001, Ob-44020.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 41405/00013/2001 0400 01 Ob-49206
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: dobava in montaža plastičnih oken na devetih objektih osnovnih šol na področju Mestne občine Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cene in reference. Izbrani
ponudnik je nudil najnižjo ceno za celotni
sklop.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AJM, d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 2a, 2211 Pesnica.
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7. Pogodbena vrednost: varianta II –
42,866.140 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: varianta II – 49,028.960,33 SIT,
42,866.140 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 351-2/01
Ob-49207
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00.
3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: stalne izvedbe gradenj, dobave blaga (klima naprave, sistemi tehničnega varovanja) malih vrednosti za
obdobje 1. 4. 2001 do 31. 3. 2003 na
objektih, s katerimi upravlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije:
sklop A: vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela, razen klimatizacije in tehničnega varovanja,
sklop B: slikopleskarska dela,
sklop C: krovska dela,
sklop D: kleparska dela,
sklop E: strojnoinstalacijska dela,
sklop F: elektroinstalacijska dela,
sklop G: klimatizacija,
sklop H: tehnično varovanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. kvalitetno in pravočasno opravljene
gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila (istovrstna dela) v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe:
1. sklop: naročila v vrednosti do
5,000.000 SIT – 2,5 točke × število naročil
– opomba: vrednoti se največ 5 naročil,
2. sklop: naročila v vrednosti od
5,000.001 SIT do 20,000.000 SIT – 3
točke × število naročil – opomba: vrednoti
se največ 4 naročila,
3. sklop: naročila v vrednosti od
20,000.001 do 40,000.000 SIT – 3,5 točke × število naročil – opomba: vrednoti se
največ 3 naročila,
4. sklop: naročila v vrednosti nad
40,000.001 SIT – 4 točke × število naročil
– opomba: vrednoti se največ 1 naročilo!
Točke po posameznih sklopih točke 1
se seštevajo, ponudnik lahko dobi skupaj
največ 39 točk.
Upoštevajo se samo naročila, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije.
2. finančna sposobnost ponudnika – ponudnik je v preteklem bilančnem obdobju
posloval s čistim dobičkom – 5 točk;
3. certifikat po sistemu za zagotavljanje
kakovosti v skladu s skupino slovenskih

standardov SIST EN ISO 9000, veljaven za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila –
5 točk;
4. splošni garancijski rok za izvedena
dela – 0,2 točke za vsak mesec daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar največ
za 24 mesecev – do 4,8 točke.
Usposobljenost za izvedbo stalnih gradenj za razpisano obdobje se prizna ponudnikom, ki dosežejo vsaj 70% možnih točk,
če nudijo dela iz sklopa A (vsa gradbeno
obrtniška in instalacijska dela, razen klimatizacije in tehničnega varovanja) oziroma če
dosežejo vsaj 50% možnih točk, če nudijo
dela iz ostalih sklopov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
sklop A: PIL 2 Inženiring, Brezje 1, 1290
Grosuplje; GD Hrastnik, d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik; SPL, d.d., Frankopanska 18/a, 1419 Ljubljana; Anchi Inženiring,
d.o.o., Spodnja Brežnica 2, 2319 Poljčane;
sklop B: Palamar Esad, s.p., Tomačevo
12, 1000 Ljubljana;
sklopa C in D: glede na doseženo število točk edinega ponudnika, se usposobljenost v sklopih C in D ne prizna;
sklop E: Tames, d.o.o., Ormoška 14,
2250 Ptuj; Jože Kocman s.p., Ponova vas
51, 1290 Grosuplje; Prelovšek CO, Zadružniška 56, 1234 Mengeš;
sklop F: Tames, d.o.o., Ormoška 14,
2250 Ptuj; Arba plus, d.o.o., Pot v smrečje
3, 1000 Ljubljana; Elektrotehnika Jože Milošič s.p., Potrčeva 28, 2250 Ptuj;
sklop G: javno naročilo v tem sklopu se
ponovi;
sklop H: VTZ, d.o.o., Koprska ulica 94,
1000 Ljubljana; G7 Družba za varovanje,
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin; Iskra Prins,
d.d., Rožna dolina c. IX/6, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 34405-2/2001
Ob-49325
1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Naslov naročnika: 8340 Črnomelj,
telefaks: (07) 30-61-130, obcina.crnomelj@siol.net; telefon 07/30-61-100.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obnova občinskih cest v
Občini Črnomelj v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: največje število točk po naslednjih merilih: cena, garancija in reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno Podjetje Novo
mesto d.d.
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7. Pogodbena vrednost: 71,821.985,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
75,176.301,60
SIT,
71,821.985,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Občina Črnomelj

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. 40501-49/00-35
Ob-48986
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 724-10-58, tel.
724-11-10.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
upravne stavbe Občine Domžale in
Upravne enote Domžale.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, ugodnosti, reference; izbrani ponudnik je zbral najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Ljubljana, d.d.,
Staničeva 41, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,998.393,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,252.180 SIT; 6,998.393,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 5. 2001.
Občina Domžale
Št. 56/01
Ob-49038
1. Naročnik: Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tabor
10, tel. 23-47-300, faks 23-47-345.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: pranje in likanje domskega perila v
skupni letni ocenjeni vrednosti 25,000.000
SIT.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: končna cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Periteks d.o.o., Trzin.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: kot je razvidno iz prilog k sklepu o oddaji javnega naročila pri naročniku.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 9 z dne 9. 2. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 5. 2001.
Dom upokojencev Center,
Tabor - Poljane
Št. 050/2001
Ob-49069
1. Naročnik: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49,
3000 Celje, tel. 03/42-56-400, faks
42-56-412.
3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično in
tehnično varovanje objektov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Samo d.o.o., Ljubljana,
PE Celje, Trnoveljska c. 2, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 8,943.835
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,544.752 SIT, 8,943.835 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 23 z dne 30. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: 45895.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 11. 5. 2001.
Javne naprave
Javno podjetje, d.o.o., Celje
Št. 9
Ob-49109
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljubljana, Slovenija, tel. +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 02.
3. Datum izbire: podpis pogodbe 11. 5.
2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dekontaminacija in razgradnja energetskega transformatorja Končar 31,5 MVA/110 kV
v RTP Selce, ki vsebuje več kot 50 mg
PCB/kg olja (300 ppm PCB).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 100% cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva
38, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,339.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,339.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 5. 2001.
Elektro Ljubljana d.o.o.
Št. 1694/01
Ob-49115
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/4324-074, elektronski naslov: natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. Datum izbire: podpis pogodbe 10. 5.
2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
PZI-dograditev in razširitev 110 kV polj
v RTP 110/20 kV Metlika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (20. člen, 2. in 3. točka).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,920.000
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,920.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik IBE d.d. Ljubljana je glede na kompleksnost objekta edino usposobljeno na domačem tržišču, ki lahko
kvalitetno in v sprejemljivem roku izdela
zahtevano projektno dokumentacijo (vsa
dela na objektu morajo biti narejena do
1. 8. 2001). Za ta objekt je ponudnik IBE
d.d. Ljubljana že izdelal vso projektno
dokumentacijo za prejšnje faze gradnje
objekta.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 21. 5. 2001.
Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.
Št. 462-02/43-01/0440-020 Ob-49205
1. Naročnik: Carinska uprava Republike
Slovenije.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, 01/478-38-00.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: skupinski in
individualni tečaji tujih jezikov, št. 24 –
izobraževalne storitve.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena in reference v javni
upravi.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Panteon College, d.o.o.,
Škrabčeva 31, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,831.208
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,463.200 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Carinska uprava RS
Ob-49309
1. Naročnik: Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran.
2. Naslov naročnika: Trg bratstva 1,
6330 Piran – Pirano, tel.: 05/673-15-38,
faks.: 05/673-15-36.
3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba zaščitnih arheoloških raziskav na trasi AC
Klanec – Ankaran, na najdiščih: Gabrovica, Na Vrhu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
Najdišče Gabrovica: skladno z razpisno
dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
Najdišče Na Vrhu: skladno z razpisno
dokumentacijo. Izbran je ponudnik, ki je dosegel najvišje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Najdišče Gabrovica: Magelan-Sarič&Vreček, d.n.o., Glavni trg 17, 4000 Kranj.
Najdišče Na Vrhu: Akord d.o.o., Partizanska 14, 1110 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
Najdišče Gabrovica: 36,685.196,82 SIT.
Najdišče Na Vrhu: 86,244.556,81 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:
Najdišče Gabrovica: 5,396.556,82 SIT.
Najdišče Na Vrhu: 5,947.866,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Najdišče Gabrovica: 44,031.685,85
SIT, 36,685.196,82 SIT.
Najdišče Na Vrhu: 91,351.594,30 SIT,
86,244.556,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
Medobčinski zavod
za varstvo naravne
in kulturne dediščine

Št.
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega
natečaja
Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja
Št. I-2001
Ob-49110
1. Naročnik: Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Škalska ul. 7,
3210 Slovenske Konjice; št. telefaksa:
03/5755-223; telefon 03/757-1814;
e-mail: jasmina.mihelak-zupancic@guest.arnes.si.
3. Predmet natečaja: izdelava projektne dokumentacije za “Vinsko klet“ za
Zlati grič.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Marjeta Bračko in Jasmina Mihelak Zupančič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: med osmo in dvanajsto uro v torek
in petek.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 1.000 SIT, ŽR
50720-603-34030, sklic 10204.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 6. 2001.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Lokalno podjetniški center Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Slovenske Konjice, Škalska ul. 7, 3210 Slovenske Konjice.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: /
7. Merila za ocenjevanje ponudb:
ekonomsko najugodnejša ponudba (datum zaključka del, stoškovna učinkovitost, kakovost, funkcionalne lastnosti,
tehnične prednosti, poprodajna tehnična pomoč, vkomponiranost v naravno
okolje).
8. Kjer je potrebno, imena članov žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: /
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: /
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: /
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: /
13. Morebitne druge informacije o natečaju: /
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 5. 2001.
Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,
SIC Slovenske Konjice
Ob-49158
1. Naročnik: SNG Drama, Ljubljana, Erjavčeva 1 in IZS - MSA, Dunajska 104,
Ljubljana, v sodelovanju z DAL.

2. Naslov naročnika: IZS - MSA, Dunajska 104/I., 1000 Ljubljana, tel.
01/565-74-00, faks 01/565-74-05, e-mail: izs.msa@siol.net.
3. Predmet natečaja: javni državni
anonimni enostopenjski natečaj za celovito arhitekturno rešitev t.j. za nadzidavo, dozidavo in adaptacijo objekta
SNG Drama v Ljubljani.
4. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: IZS-MSA, Dunajska
104, Ljubljana, Breda Bonač Arko, tel.
01/565-74-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne informacije: od 28. 5. do 11. 6. 2001, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 15.000 SIT
nakažite na račun SNG Drama, št. računa
50100-603-56416 pri NLB.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo natečajnega gradiva v skladu z razpisnimi pogoji je 7. 9. 2001 do 16. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IZS-MSA, Dunajska 104/I,
Ljubljana.
6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je natečaj rezerviran za določene poklice: natečaja se lahko udeležijo pravne in fizične
osebe, diplomirani inženirji arhitekture, državljani Republike Slovenije.
7. Merila za ocenjevanje ponudb: v
razpisni dokumentaciji.
8. Kjer je potrebno, imena članov
žirije, ki bo ocenjevala ponudbe: člani
žirije za naročnika: Jenez Pipan, ravnatelj, Irena Lozič, univ. dipl. inž. arh.,
MK, Viktor Molka, udia; za IZS-MSA dr.
Dominika Batista, univ. dipl. inž. arh., Meta
Hočevar; univ. dipl. inž. arh., Božo Podlogar, univ. dipl. inž. arh., Janez Zadravec,
univ. dipl. inž. arh., namestnik člana za
naročnika Marko Gorjanc, univ. dipl. ek,
za IZS-MSA, Arne Vehovar, univ. dipl. inž.
arh., skrbnik natečaja Branka Arnautovič, univ. dipl. inž. arh. ter poročevalka,
član IZS-MSA Marinka Lukač, univ. dipl.
inž. arh.
9. Napoved, ali je odločitev žirije obvezujoča za naročnika: da, glej razpisne pogoje.
10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: 1. nagrada 3,000.000 SIT, 2. nagrada 2,000.000 SIT, 3. nagrada
1,000.000 SIT, 3 odkupi po 500.000 SIT
neto.
11. Kjer je mogoče, podrobnosti o plačilih vsem udeležencem natečaja: odškodninski sklad skupno v višini 2,400.000 SIT
neto.
12. Napoved, ali bodo zmagovalcu dodeljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: da.
13. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je objavljeno na spletni strani http://www.izs.si.
14. Datum objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 5. 2001.
IZS-MSA

Stran

2534 / Št. 40-41 / 25. 5. 2001

Javni razpisi
Št. 481-1/2001
Ob-49006
Na podlagi določb Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), 52./I.
člena Zakona o upravi (Ur. l. RS, št.67/94,
20/95 – US RS, 29/95 in 80/99), 27.
člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I), 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96,
11/98 in 48/99), Kulturnega sporazuma
med Vlado Federativne ljudske republike
Jugoslavije in Vlado Republike Italije, podpisanega 3. decembra 1960 v Rimu (Ur. l.
SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/62),
Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov
nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Ur.
l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/92
(Ur. l. RS, št. 40/92), Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Italije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, podpisanega 4. februarja 1998 v
Ljubljani (Ur. l. RS, št. 28/99, MS št.
10/99), Protokola drugega zasedanja mešane slovensko-italijanske komisije za znanstveno-tehnično sodelovanje, podpisanega
13. aprila 1999 v Rimu, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
za sofinanciranje
slovensko-italijanskega znanstvenega
sodelovanja v letih 2001 do 2005
V javnem razpisu za sofinanciranje slovensko-italijanskega znanstvenega sodelovanja v letih 2001 do 2005, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 5. 5.
2001, se:
– spremeni 11. točka tako, da se glasi:
Vloge morajo prispeti do vključno 2. julija
do 12. ure,
– spremeni se 13. točka tako, da se
glasi: odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, 4. julija
2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 0512-401/225-01
Ob-49310
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), v zvezi z 2.a točko drugega
odstavka 2. člena Zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 39/00) ter 117. in 118.
člena Pravil in postopkov Evropske unije za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za nadzor
državne meje
Nabavo opreme financira Evropska skupnost iz sredstev Phare v okviru Nacionalne-
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ga programa za Slovenijo 1999, projekt Notranje zadeve/ Nadzor državne meje, št.
SL-9908.01.
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa PHARE v Centralni in Vzhodni
Evropi, ki dobavljajo blago z izvorom iz teh
držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme v
dveh sklopih za Ministrstvo za notranje zadeve RS (MNZ), ki je namenjena za nadzor
državne meje.
Sklop 1: Informacijska oprema
Sklop 2: Tehnična oprema za nadzor
Ponudniki se lahko prijavijo na razpis za
posamezni sklop ali za oba sklopa. Ponudbe za nepopolen sklop ne bodo upoštevane. Ponudba mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih specifikacijah.
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Opremo je potrebno dobaviti:
Sklop 1: v roku 2 mesecev po podpisu
pogodbe na MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana
Sklop 2: v roku 6 mesecev po podpisu
pogodbe na MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana
Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe obsega razpisanega blaga za 20% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisni dokumentaciji.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijski sistem (DIS Manual, Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročila.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:
1. navodilom ponudnikom za pogodbe za dobave blaga;
2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;
3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
PHARE, skupaj z osnutkom pogodbe, so
priloženi le v informacijo).
Našteti dokumenti sestavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjih naslovih:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, faks:
+386 1 472 5791, tel. +386 1 472 4223,
kontaktna oseba: Branislav Protega in

Delegacija Evropske komisije v RS, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
+ 386 1 425 2085, tel. + 386 1 425 1303,
kontaktna oseba: Angelika Mlinar.
Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov za razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgoraj omenjene naslove najkasneje 4 tedne od dneva objave tega obvestila.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti dostavljene najkasneje do 9.julija 2001 do 10.
ure po lokalnem času na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
Na ovojnici mora biti jasno označeno:
“Invitation to tender No. 2 for the supply of
equipment for state – border control” – “Not
to be opened before the tender opening
session” in “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
Odpiranje ponudb bo javno dne 9. julija
2001 ob 11. uri po lokalnem času na Ministrstvu za notranje zadeve, Beethovnova 3,
Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0512-401/225-01
Ob-49311
Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 56/93 and referring
to Law on Public Procurement, section 2.a,
paragraph 2 of Article 2 (OG RS 39/00)
and according to Articles 117 and 118 of
the European Union Regulations and procedures for procurement of public tenders,
the Republic of Slovenia, the Ministry of the
Interior issues
Invitation to Tender
for Supply of Equipment for
State-border Control
Supply of equipment is financed by the
European Commission from PHARE funds
in the framework of the National Programme for Slovenia 1999, project Home Affairs/ State Border Control, No SL-9908.01.
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the PHARE programme beneficiary countries from
Central and Eastern Europe, who offer to
supply goods originating from those countries.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the
selection of supplier of equipment in two
Lots for the Ministry of Interior for the purpose of state-border control.
Lot 1: Computer equipment and related
items
Lot 2: Border technical equipment
Any Tenderer may tender for one or both
lots. Tenders for part-lots will not be considered. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.
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The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.
The supplies must be delivered for:
Lot 1: within 2 months after signature of
the Contract to the Ministry of the Interior,
Vodovodna 93a, Ljubljana, Slovenia;
Lot 2: within 6 months after signature of
the Contract to the Ministry of the Interior,
Vodovodna 93a, Ljubljana, Slovenia;
The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 20% units less or more than the
quantities of goods indicated in the Tender
Dossier.
2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will comply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.
3. Tender Dossier
The offer must be in English and must
conform with the following documents:
1. Instructions to Tenderers for Supply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Supply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders
and the Award of Supply Contracts
(General Conditions for Supply Contracts financed from PHARE Funds and
Contract Form are attached for information
only).
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the following addresses: The Ministry of the Interior, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija,
Fax: +386 1 472 5791, Tel.: +386 1 472
4223, Contact person is Branislav Protega
and Delegation of EC in RS, Trg republike
3, 1000 Ljubljana, Slovenija, Fax: + 386 1
425 2085, Tel.: + 386 1 425 1303, Contact person is Angelika Mlinar.
Written requests for Tender Dossier should be received at the above mentioned
addresses at the latest 4 (four) weeks after
publication of this announcement in the Official Gazette.
4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted, at the latest, on 9th July 2001, at
10:00 a.m. local time, at: Ministrstvo za notranje zadeve RS/ The Ministry of the Interior, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenia.
The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 2 for supply of
equipment for the state-border control” –
“Not to be opened before the opening session” and “Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb”.
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The tenders will be opened in public
session on 9th July 2001, at 11:00 a.m.
local time at the premises of the Ministry of
the Interior/ Ministrstvo za notranje zadeve,
Beethovnova 3, Ljubljana, Slovenia. Only
one Tenderer´s representative, submitting
the power of attorney, may attend the opening session.
The Republic of Slovenia
The Ministry of the
Ministry of the Interior
Št. 625/2001
Ob-48966
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13 in Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, na podlagi 27. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o usposabljanju in vključevanju
mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Ur. l. RS, št.
38/94, 53/95, 1/98 in 38/99) ter na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavljata
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja mladih
raziskovalcev iz gospodarstva v letu
2001
1. Naročnika in predmet razpisa: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavljata javni razpis za sofinanciranje študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev, ki jih v usposabljanje prijavijo gospodarske družbe oziroma tehnološki centri.
2. Pogoji: kandidate za mlade raziskovalce prijavijo gospodarske družbe oziroma
tehnološki centri, če imajo v svoji sestavi
ustrezno raziskovalno-razvojno skupino ali
izkazujejo sodelovanje z raziskovalno skupino visokošolskega ali raziskovalnega zavoda, ki bo izvajala študijsko in raziskovalno
usposabljanje kandidata.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije,
– mora imeti visoko strokovno izobrazbo
ustrezne smeri in biti vpisan na podiplomski
študij, oziroma podati izjavo, da bo vpisal
podiplomski študij v študijskem letu
2001/2002,
– starost praviloma do 33 let.
Vloga za financiranje mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. potrdilo o opravljeni diplomi oziroma zagovoru magisterija (potrdilo je potrebno ministrstvu dostaviti najkasneje do 14.
septembra 2001),
3. okvirni program študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca,
4. kratek oris dejavnosti in razvojnih
usmeritev gospodarske družbe oziroma
tehnološkega centra,

5. pregled raziskovalnih projektov
(vključno z raziskovalnimi programi) raziskovalne skupine, izvajalke študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca, ki jih (so)financirata Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za gospodarstvo v okviru tehnoloških spodbud,
6. potrdilo visokošolskega zavoda o
vpisu na podiplomski študij/izjavo kandidata o nameravanem vpisu,
7. potrdilo o slovenskem državljanstvu oziroma dokazilo, da je kandidat tujec
slovenskega porekla,
8. izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v vlogi za financiranje, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v
raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Ur. l. RS, št. 38/94, 53/95, 1/98 in
38/99).
Merila za ocenjevanje vlog za financiranje:
– raziskovalno-razvojna usmerjenost gospodarske družbe oziroma tehnološkega
centra,
– ustreznost mentorja in raziskovalne
skupine, izvajalke študijskega in raziskovalnega usposabljanja,
– ocena programa študijskega in raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca,
– morebitna ocena delovnih rezultatov
kandidata.
Čas financiranja usposabljanja glede na
vrsto usposabljanja:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do
dveh let in pol,
– za enovit doktorski študij (doktorat brez
magisterija) do štirih let.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo programa razpisa je 25 mio SIT. Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport bo zagotovilo 75%,
Ministrstvo za gospodarstvo pa 25% sredstev.
4. Vloge za financiranje morajo biti oddane na predpisanih obrazcih, skladno z
navodili in v dveh izvodih.
5. Ovojnica z vlogo za financiranje mora
z oznako: “Ne odpiraj – vloga za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev”, prispeti v glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 29. junija 2001 do 12.
ure
Nepravočasno prispelih in nepravilno označenih vlog za financiranje ter vlog za kandidate, ki do izteka razpisnega roka ne bodo imeli opravljenih vseh izpitov na dodiplomskem študiju, ministrstvi ne bosta evalvirali.
6. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, 2. julija 2001.
7. Ministrstvi bosta s pomočjo ekspertnih teles opravili ocenitev vlog za financiranje in sprejeli sklep o izboru kandidatov,
katerim bosta financirali usposabljanje. O
izbiri bodo zainteresirani obveščeni najkasneje do začetka študijskega leta
2001/2002. Začetek financiranja bo predvidoma s 1. novembrom 2001.
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8. Prijavne obrazce z navodili lahko zainteresirani dvignejo vsak delovnik od 7. do
16. ure na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13 in na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Informacije dajejo predlagatelju osebno
ali po telefonu Marta Sluga, tel.
01/478-46-62, na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport in mag. Janez Cetin, tel.
01/478-32-51, na Ministrstvu za gospodarstvo.
Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport
Št. 7083-7195/01
Ob-49246
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (Uradni list RS, št. 32/01) in 73.člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/00) objavlja Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinanciranje
programov in projektov s področja
varovanja in krepitve zdravja ter
programov društev na področju
zdravstva
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
A) Sofinanciranje projektov za spodbujanje zdrave prehrane v letu 2001.
Ti projekti so naslednji:
– projekti spodbujanja zdrave prehrane
v vrtcih in osnovnih šolah,
– projekti spodbujanja zdrave prehrane
na delovnem mestu,
– projekti spodbujanja zdrave prehrane
preko sodelovanja s prehransko industrijo
in veletrgovinami,
– projekti spodbujanja zdrave prehrane
v lokalnih skupnostih,
– projekti spodbujanja zdrave prehrane
družbeno marginaliziranih skupin,
– projekti spodbujanja zmanjšanega pitja alkohola med mladimi,
– medijski programi spodbujanja zdrave
prehrane.
B) Sofinanciranje projektov za spodbujanje telesnih aktivnosti za zdravje v letu 2001
Ti projekti so naslednji:
– projekti spodbujanja zdravju koristnih
oblik gibanja v okviru družine,
– projekti spodbujanja transportnih oblik
gibanja (kolesarjenje, pešačenje),
– projekti spodbujanja zdravju koristnih
oblik gibanja na delovnem mestu,
– projekti spodbujanja zdravju koristnih
oblik gibanja ostarelih/upokojencev,
– medijski programi spodbujanja zdravju
koristnih oblik gibanja.
C) Sofinanciranje letnih programov
društev za leto 2001, ki opravljajo zdravstveno prosvetno vzgojno in založniško dejavnost na področju zdravstva
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Ti programi so naslednji:
– programi društev, ki imajo status društva ki deluje v javnem interesu na področju
zdravstva,
– programi društev, katerih programsko
storitvena dejavnost je republiškega pomena,
– programi društev, ki s svojo preventivno, zdravstveno-vzgojno, edukacijsko in založniško dejavnostjo dopolnjujejo državno
organizirano skrb za izboljšanje zdravja prebivalstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– za projekte pod A in B je 47,000.000
SIT,
– za letne programe društev 4,616.000
SIT.
4. Rok izvedbe: 15. november 2001.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
Na razpis se lahko javijo vsi, ki prijavljajo
program ali projekt, ki je predmet tega razpisa (A,B,C):
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Republiki Sloveniji, ki imajo v svojih aktih
kot eno prednostnih nalog opredeljeno
skrb za zdravje prebivalstva (za A in B),
– zasebni zavodi, katerih dejavnost je neprofitna in imajo v svojih aktih kot eno prednostnih nalog opredeljeno skrb za zdravje
prebivalstva (za A in B),
– nevladne organizacije (društva in ustanove), ki so registrirane kot pravne osebe v
Republiki Sloveniji (za A in B),
– društva, ki imajo v svojem ustanovnem
aktu določeno kot glavno ali prevladujočo
dejavnost varovanje in krepitev (promocijo)
zdravja svojih članov, določenih skupin prebivalstva oziroma vseh prebivalcev Slovenije (za C).
Predlagatelji morajo biti registrirani za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Društva, ki kandidirajo za sofinanciranje
letnega programa, ne morejo hkrati kandidirati za področje A ali B.
6. Izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov
Izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati
pri pripravi in izvedbi predloženih programov, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
7. Merila za izbiro vlog:
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi
prioritetami,
– upoštevanje specifičnih razmer v RS
oziroma regiji,
– strokovna utemeljenost projekta,
– reference ponudnika na področju za
katerega kandidira,
– obseg populacije programa/projekta
(vseslovenski, regionalni in lokalni),
– časovni obseg programa/projekta
(eno, dvo, tri ali večletni projekt),
– integralnost programa (povezanost
stroke, civilne družbe in države),
– kakovost in učinkovitost,
– inovativnost in izvirnost,
– stroški programa/projekta.
8. Razpisna dokumentacija

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v vložišču Ministrstva za zdravje,
1. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik
med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič ali Miroslavi Crkvenjaš.
Naročnik bo organiziral informativno srečanje, kjer bodo potencialni ponudniki dobili podrobnejša pojasnila v zvezi z razpisnimi pogoji. Informativno srečanje bo v veliki
sejni sobi Ministrstva za zdravstvo, 30. 5.
2001 ob 12. uri.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 9. in 10. uro, na Ministrstvu
za zdravstvo pri Cirilu Klajnščku, tel.
01/478-60-38.
9. Predložitev ponudb
Vloge morajo biti predložene na Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
do 11. 6. 2001 do 15. ure, v zapečateni
kuverti, z oznako “Ne odpiraj – razpis krepitev zdravja” in s pripisom za “področje A” ali
B ali C.
Posamezna ponudba na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih in nepopolnih
vlog komisija ne bo upoštevala.
V primeru da ponudnik pošilja več programov, mora biti vsaka ponudba poslana v
posebni kuverti z ustreznimi oznakami.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje ponudb bo komisija opravila
12. 6. 2001. Odpiranje ponudb ne bo javno.
10. Izid razpisa
Prejemniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa do 29. 6. 2001.
Ministrstvo za zdravje
Ob-49289
Na podlagi 36. in 37. člena Zakona o
Prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99)
/ZPSPID/, 24. člena Zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS,
št. 30/98 in 12/99) /ZZLPPO/, 9.a člena
Odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate (Uradni list RS, št.
56/98, 69/98, 41/99, 102/99, 110/99
in 34/2001) /Odlok/ in 2. člena Uredbe o
načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam (Uradni list RS, št. 4/98)
/Uredba/, Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana Dunajska 160 (v nadaljevanju:
SRD), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice):
– ki so jih na SRD prenesla podjetja v
procesu lastninskega preoblikovanja na
podlagi določil ZLPP,
– ki jih Republika Slovenija namenja kot
dodatno premoženje, na podlagi 52. člena
ZZLPPO, za pokrivanje privatizacijskega
primanjkljaja, na podlagi Odloka in pogodbe
o naročilu.
Delnice se prodajajo v petih paketih in
sicer:
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Prvi paket, ki obsega:
Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

5151732
5375347
5025567
5376394
5150035
5145058
5274389
5143373
5043794
5066468
5071739
5107806
5159636
5949025
5069149
5042801
5537878
5408407
5072557
5267978
5150370
5254132
5055571
5159644
5071909
5033829
5488788
5284171
5144949
5042275
5077419
5111463
5002974
5494907
5151325
5150540
5001889
5075017
5074908
5074975
5066271
5001927
5006074
5198348
5001862
5459753
5013968
5283973
5004861
5197856
5036640
5052742
5004900

KAPELA D.D. RADENCI
ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA
VELE TRGOVSKA DRUŽBA D.D. (pripojitev ABC TABOR D.D.)
AGROGORICA D.D. ŠEMPETER PRI GORICI
AGROIND VIPAVA 1894 D.D. VIPAVA
ALPEMETAL D.O.O. LJUBLJANA
ALPETOUR THP, D.O.O.
AVRIGO D.D. NOVA GORICA
BETI METLIKA, D.D.
BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
BIROSTROJ COMPUTERS D.D. MARIBOR
BTC TERMINAL SEŽANA D.D.
CELJSKI SEJEM D.D. CELJE
CESTE – KANALIZACIJA CELJE D.D.
CP NOVO MESTO D.D.
CINKARNA CELJE D.D.
CORONA D.D. RETEČE
DELO-TISKARNA D.D.
DIMNIKARSTVO MARIBOR D.O.O.
DIVIDENDA D.S. LJUBLJANA
MEJA ŠENTJUR D.D.
STEKLARNA D.D. HRASTNIK
DOMUS-CENTER D.D. LJUBLJANA
MORER D.D. IZOLA
ETP KRANJ D.D.
ELKROJ D.D. MOZIRJE
ELMA TT D.D. LJUBLANA
EMONA MERKUR D.D. LJUBLJANA
FOTOLIK D.O.O. CELJE
PLAMA-G.E.O. D.O.O. PODGRAD
GLINEK D.D. ŠKOFLJICA
GOLFTURIST D.O.O.
BISTRA D.D. RAVNE NA KOROŠKEM
GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA
GLG MURSKA SOBOTA D.D.
GG CELJE D.D.
MAJOLKA D.O.O. CELJE
GRADIS BP D.O.O. LJUBLJANA
GRADIS D.D. CELJE
GRADIS SPO D.D. LJUBLJANA
GP GRADIŠČE D.D. CERKNICA
HOTEL GRAJSKI DVOR RADOVLJICA D.D.
METROPOL GROUP D.D. (pripojitev GRAND INVEST D.D.)
GRUDA D.D. LJUBLJANA
HOTEL TURŠKA MAČKA D.O.O. CELJE
HOJA GALANTERIJA PODPEČ D.D.
HORTIKULTURA,PLANTAŽE IN GRADNJE BREŽICE D.O.O.
HOTEL CREINA D.O.O. KRANJ
HOTEL EVROPA D.D. CELJE
HTG D.D. SEŽANA
IBI KRANJ D.D.
IGEA D.O.O. NAZARJE
ILIRIJA D.D. ILIRSKA BISTRICA

Nominalna
vrednost
delnice

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PID

10.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
10.000
10.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
10.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000

1.204
4.903
15.630
28.654
192
5.778
405
455
24
387
15.640
19.144
15.592
3.673
36.558
3.156
36.107
70.532
255
2.049
46.003
102.780
1.761
6.343
26.416
11.095
6.012
4.847
880
11.433
7.456
1.434
4.745
2.620
7.543
2.466
130
8.444
1.308
5.219
5.907
641
107
5.884
67
1.327
944
43.230
9.582
5.812
370
1.407
5.476

12.040.000
7.079.932
16.961.436
78.855.808
492.288
5.778.000
5.598.720
6.006.910
123.840
483.750
21.176.560
18.722.832
19.490.000
4.591.250
45.843.732
27.466.668
45.133.750
90.139.896
255.000
2.561.250
61.275.996
128.475.000
2.306.910
7.928.750
36.454.080
12.692.680
7.515.000
40.918.374
11.355.520
7.637.244
9.320.000
1.434.000
4.745.000
3.275.000
7.543.000
2.466.000
1.771.640
8.444.000
14.442.936
6.821.233
7.383.750
1.282.000
495.000
6.072.288
757.770
1.658.750
944.000
43.230.000
12.245.796
8.055.432
5.385.720
2.169.594
7.436.408
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Naziv družbe

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

5066948
5078008
5081459
5078148
5226384
5226392
5074614
5103126
5066280
5111498
5286522
5045738
5045223
5045185
5045886
5284422
5042097
5025940
5098599
5033675
5034507
5094593
5151333
5213959
5035490
5150167
5149983
5004624
5144647
5145023
5002966
5071810
5066697
5072573
5104963
5041929
5038804
5025737
5000190
5033993
5132452
5076927
5406854
5038189
5025826
5034043
5004993
5001102
5111153
5143977
5144043
5144167
5015456
5077117

IMKO D.D. LJUBLJANA
IMP KLIMA MONTAŽA D.D. LJUBLJANA
IMP KLIMAT D.D. LJUBLJANA
IMP SKIP D.D. LJUBLJANA
IMP TELEKOM D.D. LJUBLJANA
IMP TEN D.D. LJUBLJANA
INGRAD KONCERN D.D. CELJE
INLES D.D. RIBNICA
INSTALACIJE GROSUPLJE D.D.
IPI D.D. ROGAŠKA SLATINA
IRA INŽENIRING RADOVLJICA D.O.O.
ISKRA BATERIJE ZMAJ D.D.
FOTONA D.D.
ISKRA INSTRUMENTI D.D. OTOČE
ISKRA SEM D.D. LJUBLJANA
ISKRA SSD D.O.O. KRANJ
IZR D.D. ŠKOFJA LOKA
JELEN D.D. SLOVENSKE KONJICE
JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D.
TANIN SEVNICA D.D.
ATOTECH – KEMIČNA TOVARNA PODNART D.D.
KERAMIČARSTVO IN PEČARSTVO D.O.O. MARIBOR
KG RAKIČAN D.D.
KLASJE D.D. CELJE
KLIMA CELJE D.D.
KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ D.D.
KMETIJSTVO VIPAVA D.D. ŠEMPETER PRI GORI
HOTEL KOMPAS BOHINJ D.D.
KOMUNALA D.O.O. IDRIJA
KP TRŽIČ D.O.O.
KOROTAN D.D. RAVNE NA KOROŠKEM
KOVINAR D.O.O. VITANJE
KROJ D.D. LJUBLJANA
FINO NOVA GORICA D.D.
KRUH- PECIVO D.D. MARIBOR
LAMA D.D. DEKANI
LES D.D. PTUJ
MIZARSTVO D.D GROSUPLJE
LIP D.D. RADOMLJE
LJUBEČNA D.D. CELJE
LJUTOMERČAN D.D. LJUTOMER
CREINA D.D. KRANJ (pripojitev LOKATERM D.O.O.)
INTERIER D.D IZOLA
MARLES D.D.
MARPETRO D.D. MARIBOR
MELAMIN D.D. KOČEVJE
STEKLARSTVO SPECTRUM D.O.O. LJUBLJANA
MERX TRABERG D.O.O. DRAVOGRAD
METALKA TRGOVINA D.D.
MIZARSTVO MOSTE D.O.O. LJUBLJANA
MIZARSTVO ROGAŠKA SLATINA D.D.
MIZARSTVO TRNOVO D.O.O. LJUBLJANA
MLAJ ZADOBROVA D.D.
MOSTOVNA D.D. LJUBLJANA

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Nominalna
vrednost
delnice

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PID

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
2.000
1.000
1.000
10.000
1.000
5.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
10.000
1.000
10.000
1.000
2.000

10.153
50.530
6.397
14.949
23.690
19.661
9.264
9.904
2.744
30
159
2.711
4.068
1.903
997
600
1.486
1.533
561
658
10.400
2.582
2.997
7.953
688
3.399
6.416
8.190
2.439
2.126
843
2.000
15.176
5.674
20.586
511
6.502
7.307
29.958
20.103
93.611
52
2.720
110.212
19.638
10.555
353
667
26.923
381
1.994
478
1.684
7.932

10.153.000
50.530.000
6.825.599
23.529.726
33.308.140
20.722.694
115.800.000
29.632.768
3.430.000
37.500
1.780.800
2.711.000
44.870.040
1.903.000
1.485.530
1.500.000
2.347.880
1.916.250
3.506.250
938.308
13.894.400
3.227.500
37.462.500
11.046.717
860.000
5.615.148
8.443.456
8.190.000
3.048.750
5.523.348
11.016.324
2.848.000
17.057.824
5.674.000
26.514.768
673.498
9.505.924
7.774.648
29.958.000
27.581.316
93.611.000
4.940.000
3.400.000
110.212.000
32.167.044
20.835.570
4.180.932
759.046
26.923.000
3.931.920
2.492.500
5.975.000
1.715.996
23.478.720
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Matična
številka

Naziv družbe

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

5034213
5024811
5481503
5039185
5069114
5067766
5000076
5596866
5156564
5071917
5151406
5060974
5072000
5129524
5004071
5105706
5943582
5038561
5033543
5165717
1451596
5000858
5003113
5274435
5076277
5066263
5077133
5204925
5076153
5002940
5097517
5035830
5129451
5171407
5173833
5075459
5064627
5699169
5033659
5005817
5098319
5041376
5385741
5036500
5142881
5072239
5025729
5066018
5033837
5089972
5033519
5259274
5042399
5015553

MOTVOZ D.D. GROSUPLJE
NAMA D.D. LJUBLJANA
NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ
NOVA OPREMA D.D. SLOVENJ GRADEC
OGP GRAD D.D. BLED
OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ
PAPIROGRAFIKA D.D. LJUBLJANA
PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE
TIB D.D. ILIRSKA BISTRICA
PIKO D.O.O. PIVKA
PIVKA D.D. NEVERKE
KAL-KO-PREM D.O.O. PREVALJE
KRISTAL D.D. MARIBOR
GOZDARSTVO D.O.O. GORNJA RADGONA
PODJETJE TRG D.O.O. LJUBLJANA
VELO D.D. LJUBLJANA
PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO D.O.O.MARIBOR
POHIŠTVO ČEPOVAN D.D.
POLIGALANT D.D. VOLČJA DRAGA
POLIX ŽIRI D.D.
KOROŠKA TRGOVINA D.D. (pripojitev PONUDBA D.D.)
POTROŠNIK D.D. MURSKA SOBOTA
PPC GORENJSKI SEJEM KRANJ D.D.
PRESKRBA D.D.
PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O.
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE D.D.
PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ
RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE
REGION D.O.O. BREŽICE
RESEVNA D.D. ŠENTJUR
RTC KRVAVEC D.D. KRANJ
SATURNUS EMBALAŽA D.D.
SEMESADIKE D.D. MENGEŠ
SERVIS VOZIL LJUTOMER D.D.
SERVISINVEST D.O.O.
SGP GORENJC D.O.O. RADOVLJICA
SGP POSAVJE SEVNICA D.D.
SNEŽNIK D.D KOČEVSKA REKA
SIA D.D. NOVA GORICA
SORA MEDVODE D.D.
STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O.
STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI
STUDIO CONSULTING D.O.O. LJUBLJANA
SVILANIT D.D.
SŽ-ŽELEZNIŠKA TISKARNA D.D. LJUBLJANA
TABOR D.D. LJUBLJANA
TAPETNIŠTVO RADOVLJICA D.O.O.
TBJ D.D. JESENICE
TT OKROGLICA D.D.
ZVEZDA TEKSTILNA TOVARNA D.D. KRANJ
TEOL D.D. LJUBLJANA
TERME TOPOLŠICA D.D.
TERMOPLASTI-PLAMA D.D. PODGRAD
TIKO D.O.O. TRŽIČ

Št.
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Nominalna
vrednost
delnice

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PID

4.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
10.000
2.000
10.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
40.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
2.000

803
18.835
147
871
250
59
15.222
91
8.236
22
4.600
3.042
18.870
202
14.188
3.608
3.832
18.280
1.346
2.251
414
3.649
6.350
16.385
224
2.859
17.509
5.078
75
28.069
14.540
310
11.448
4.516
2.659
29.718
9.554
11.185
26.275
8.974
1.179
5.121
645
817
1.678
16.931
3.180
5.462
7.248
6.298
26.805
2.334
1.976
1.899

4.617.250
23.543.750
183.750
2.646.098
312.500
175.112
21.036.804
1.137.500
20.590.000
220.000
7.544.000
3.042.000
18.870.000
2.777.904
19.494.312
4.510.000
3.832.000
23.946.800
1.682.500
2.251.000
954.770
5.185.229
11.271.250
16.385.000
11.200.000
2.859.000
20.975.782
5.595.956
150.000
33.626.662
36.350.000
4.294.740
12.409.632
4.516.000
3.722.600
37.147.500
10.624.048
15.659.000
17.814.450
12.599.496
1.473.750
5.971.086
8.737.170
2.241.848
2.097.500
21.163.750
4.293.000
5.893.498
9.277.440
6.298.000
37.527.000
23.340.000
24.261.328
4.747.500
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Matična
številka

Naziv družbe

Nominalna
vrednost
delnice

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PID

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

5150418
5270286
5049342
5049342
5034337
5043093
5034248
5103177
5215838
5143675
5216028
5035171
5034272
5143942
5039991
5033861
5174562
5033748
1303724
1270753
5149967
5142342
5151490
5408148
5142393
5033705
5426952
5098971
5666228
5053587
1451596
5542812
5076846
5097444
5067871
5000548
5033535

LIPA D.D. ŠENTJUR
10.000
TISKARNA KURIR D.D. LJUBLJANA
1.000
TISKARNA LJUBLJANA D.D.
1.000
TISKARNA LJUBLJANA D.D. (pripojitev TISKARNE TONE TOMŠIČ)
1.000
TOLO D.O.O. ŠENTJUR
1.000
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D. HRASTNIK
1.000
ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA
2.000
TRISO D.D. SLOVENJ GRADEC
1.000
TSP D.D. MARIBOR
1.000
TTN D.D. PODSKRAJNIK
1.000
TVP – VZMETNI INŽENIRING D.D. PTUJ
1.000
USNJE CELJE D.O.O.
10.000
TRAK D.D MENGEŠ
1.000
TRELES D.O.O. TREBNJE
1.000
TRIO D.D. TRŽIČ
1.000
SWATY D.D. MARIBOR
4.000
VARNOST NOVO MESTO D.D.
1.000
VELANA D.D. LJUBLJANA
1.000
VETERNARSKA AMBULANTA AJDOVŠČINA D.O.O.
10.000
VP PREVALJE D.O.O.
10.000
VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR D.O.O.
10.000
HIDROTEHNIK D.D. LJUBLJANA
1.000
SOČA VGP D.D. NOVA GORICA
1.000
VINAG D.D. MARIBOR
5.000
JAVNO VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ D.D.
1.000
VRVICA D.O.O. CELJE
10.000
VTA D.O.O. LJUBLJANA
1.000
ZARJA PL ŽALEC D.O.O.
1.000
ZRC D.D. TRBOVLJE
1.000
TOPLICE DOBRNA D.D.
1.000
KOROŠKA TRGOVINA D.D. (pripojitev ZILA D.D.)
2.000
ZOP D.O.O. LJUBLJANA
1.000
SLOVENIJATURIST D.D. LJUBLJANA
2.000
ŽIČNICE VOGEL BOHINJ D.D.
1.000
ŽIVA D.O.O. LJUBLJANA
1.000
HOTEL LEV D.D. LJUBLJANA
1.000
IMPREGNACIJA D.O.O.
1.000
POSLOVNO NEPOTREBNA SREDSTVA PODJETJA GALVANSKA OPREMA PLAMA D.O.O..
NEPREMIČNINE

2.189
587
11.877
900
189
17.202
7.096
10.341
34.496
709
3.347
251
3.669
2.028
2.105
1.322
115
81.956
33
25
233
12.523
223
5.591
4.361
165
1.820
2.015
1.723
10.532
1.176
806
8.142
3.206
415
51.211
8.702

30.759.828
516.560
16.223.982
2.433.574
251.748
20.401.572
18.421.216
17.269.470
43.120.000
955.732
4.183.750
3.401.050
4.747.686
2.798.640
2.105.000
5.668.736
143.750
67.040.008
347.820
250.200
2.913.898
14.263.697
223.000
34.943.750
4.465.664
2.098.140
2.275.000
2.518.750
1.857.394
16.819.604
7.453.244
1.007.500
20.941.224
4.052.384
518.750
51.211.000
12.565.688
177.413.207
339.927.198

Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5700680
5114233
5034639
1214381
5241006
5403685
5072387
5299870

DAN d.d.
IMP ITAK d.d.
PALOMA d.d.
TERME MARIBOR d.d.
ŽIVILA KRANJ d.d.
AGROEMONA d.o.o.
BRIVSTVO IN FRIZERSTVO Črnomelj d.o.o.
VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o.
KUPNINA

Izklicna cena prvega paketa znaša 6.112,009.878 SIT.
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Nominalna
vrednost
osnovnega
kapitala

Nominalna
vrednost
delnice

Število delnic
oziroma nominalni
delež za PID

Vrednost za PID

494.058.000,00
90.319.000,00
1.449.100.000,00
2.334.656.000,00
2.397.100.000,00
677.543.000,00
2.610.000,00
33.100.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00

24.000
16.173
386.815
855.451
1.380
168.042.000
690.000
5.500.000

603.864.000
37.036.170
574.033.460
925.597.982
14.793.600
168.042.000
1.298.160
5.550.000
450.000.000
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Drugi paket, ki obsega:
Zap. Matična
št. številka

Naziv družbe

1
2
3

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, D.O.O.
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA, D.O.O.
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE, D.O.O.

5040388
5033772
5035511

Nominalna vrednost
osnovnega kapitala

19.498.011.197,82
2.594.350.785,44
15.552.968.199,00

Nominalni delež
za PPS

Nominalni delež
za PID

Vrednost za PPS

Vrednost za PID

48.940.007,89 925.960.552,00 83.630.859,00 1.582.322.516,00
6.736.854,89 127.463.443,00 5.203.471,00
98.451.337,00
39.037.949,95 738.610.460,00 17.330.385,00 327.896.406,00

Izklicna cena drugega paketa za PID znaša 2.008,670.259 SIT, za PPS pa 106,164.715 SIT.
Tretji paket, ki obsega:
Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

Nominalna
vrednost
delnice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5094836
5376394
5146984
5003091
5097061
5097053
5033438
5041597
5441161
5034221
5043794
5142148
5050391
5144957
5076927
5067219
5267978
5025109
5072034
5223067
5231698
5229839
5041805
5231922
5033829
5403693
5034426
5039886
5036682
5067995
5151325
5075432
5067839
5080681
5459753
5001382
5071402
5075602
5144124
5066948
5114233
5078083
5226384
5504821

AGRARIA CVETJE ČATEŽ,d.d., Brežice
1.000
AGROGORICA, d.d., Šempeter
2.000
AGROKOMBINAT MARIBOR, d.d.
1.000
AGROPROGRES, d.d. Ljubljana
1.000
ALPETOUR, d.d., Škofja Loka
10.000
ALPETOUR-POT. AGENCIJA, d.d., Kranj
2.000
ALPOS, d.d., Šentjur
10.000
ALUMINIJ OPREMA d.d., Komen
1.000
ARCONT d.d., Gornja Radgona
1.000
BAČA d.d., Podbrdo
8.000
BETI METLIKA, d.d.
4.000
BISTRISKE MESNINE d.d. Sl.Bistrica
1.000
BODOČNOST, d.d., Maribor
10.000
BOR, d.d., Dol. Toplice
1.000
CREINA d.d., Kranj
4.000
DELOZA, d.d., Zagorje
1.000
DIVIDENDA, d.d., Ljubljana
1.000
DOM SMREKA d.d., Maribor
1.000
ELEKTRA, d.d., Maribor
1.000
ELEKTRO CELJE d.d.
1.000
ELEKTRO MARIBOR d.d.
1.000
ELEKTRO PRIMORSKA d.d., N.Gorica
1.000
ELEKTROMATERIAL LENDAVA, d.d.
2.000
ELEKTRON SKOPICE, d.d.
1.000
ELKROJ, d.d., Mozirje
1.000
EMONA FARMA IHAN d.d., Domžale
1.000
GARANT, d.d., Polzela
2.000
GEP KARTONAŽA, d.d., Murska Sobota
10.000
GORENJSKA OBLAČILA, d.d., Kranj
10.000
GORIŠKI VODOVODI, d.d., Nova Gorica
1.000
GOZDNO IN LESNO GOSP.M.Sobota, d.d.
1.000
GRADBENO PODJETJE BOHINJ d.d.
1.000
GRADNJE, d.d., Kranj
2.000
GUMA, d.d., Grosuplje
1.000
HOJA GALANTERIJA PODPEČ d.d.
1.000
HTP GORENJKA Kranjska gora, d.d.
1.000
HYPOS d.d., MUTA
10.000
IBT Trbovlje d.d., Trbovlje
1.000
IKA AJDOVŠČINA, d.d.
1.000
IMKO, d.d., Ljubljana
1.000
IMP ITAK, d.d., Ljubljana
1.000
IMP MONTAŽA MARIBOR d.d.
1.000
IMP TELEKOM d.d., Ljubljana
1.000
IMP TOVARNA ARMATUR d.d. Ivančna Gorica 1.000

Nominalna Število delnic
vrednost osn.
za PPS
kapitala

270.246.000
638.510.000
499.291.000
157.080.000
361.860.000
771.662.000
1.449.130.000
153.257.000
595.478.000
515.851.000
1.575.396.000
85.873.000
151.436.000
88.680.000
185.616.000
210.633.000
25.608.000
406.199.000
217.353.000
24.192.425.000
33.495.325.000
18.826.797.000
336.600.000
86.867.000
579.136.000
986.502.000
411.194.000
289.570.000
298.140.000
448.388.000
158.400.000
137.814.000
138.545.000
126.105.000
162.580.000
868.539.000
140.180.000
164.438.000
72.759.000
376.149.000
82.591.000
405.731.000
176.787.000
297.530.000

1.218,00
1.603,00
2.279,00
789,00
182,00
1.879,00
448,00
769,00
2.661,00
316,00
1.847,00
151,00
40,00
445,00
233,00
1.057,00
129,00
2.039,00
1.091,00
7.906,00
15.839,00
5.529,00
845,00
436,00
2.675,00
8.359,00
1.032,00
145,00
150,00
878,00
795,00
626,00
190,00
633,00
816,00
2.235,00
70,00
825,00
335,00
1.888,00
409,00
1.896,00
886,00
1.490,00

Število delnic
za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

23.042,00
30.322,00
43.117,00
14.919,00
3.437,00
35.555,00
8.467,00
14.557,00
50.348,00
5.972,00
34.939,00
2.855,00
750,00
8.423,00
4.407,00
20.006,00
2.432,00
38.581,00
20.644,00
149.587,00
299.687,00
104.608,00
15.985,00
8.251,00
50.605,00
158.154,00
19.528,00
2.751,00
2.831,00
16.614,00
15.045,00
11.839,00
3.593,00
11.978,00
15.442,00
42.289,00
1.332,00
15.619,00
6.336,00
35.726,00
7.739,00
35.869,00
16.770,00
28.187,00

1.354.416,00
4.411.456,00
2.775.822,00
577.548,00
1.582.672,00
4.697.500,00
4.377.856,00
769.000,00
2.661.000,00
2.192.408,00
9.530.520,00
158.248,00
607.920,00
644.360,00
1.305.732,00
1.057.000,00
161.250,00
2.039.000,00
831.342,00
9.882.500,00
19.798.750,00
6.911.250,00
1.690.000,00
436.000,00
3.060.200,00
4.931.810,00
2.064.000,00
1.450.000,00
1.500.000,00
1.097.500,00
795.000,00
696.112,00
475.000,00
633.000,00
1.020.000,00
2.235.000,00
700.000,00
825.000,00
573.520,00
1.888.000,00
936.610,00
2.514.096,00
1.245.716,00
1.862.500,00

25.622.704,00
83.446.144,00
52.516.506,00
10.920.708,00
29.888.152,00
88.887.500,00
82.739.524,00
14.557.000,00
50.348.000,00
41.433.736,00
180.285.240,00
2.992.040,00
11.398.500,00
12.196.504,00
24.696.828,00
20.006.000,00
3.040.000,00
38.581.000,00
15.730.728,00
186.983.750,00
374.608.750,00
130.760.000,00
31.970.000,00
8.251.000,00
57.892.120,00
93.310.860,00
39.056.000,00
27.510.000,00
28.310.000,00
20.767.500,00
15.045.000,00
13.164.968,00
8.982.500,00
11.978.000,00
19.302.500,00
42.289.000,00
13.320.000,00
15.619.000,00
10.847.232,00
35.726.000,00
17.722.310,00
47.562.294,00
23.578.620,00
35.233.750,00
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Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

5479231
5259363
5448727
5111099
5038634
5048427
5098629
5098602
5142393
5544378
5035490
5150167
5077532
5094917
5040035
5144019
5039088
5049032
5144191
5072166
5075335
5033934
5037158
5041929
5038804
5316766
5075041
5033993
5067880
5025826
5226422
5040469
5034124
5038421
5025737
5033942
5426979
5034213
5060940
5481503
5034175
5033667
5507219
5067928
5066557
5094542
5041210
5458854
5033217
5040361
5499895
5045231
5035899
5129451

INDE d.d., Vransko
INFORMATIKA, d.d., Maribor
INTEGRAL KUM TRBOVLJE,d.d.
IZOTERM PLAMA, d.d. Podgrad
JAVOR PIVKA, d.d.
JEM JESENIŠKE MESNINE, d.d., Jesenice
JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d.
JERUZALEM ORMOŽ TGT d.d.
JVGP Kranj, d.d.
KAM-BUS, d.d., Kamnik
KLIMA CELJE, d.d.
KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ, d.d.
KOMUNALA TOLMIN, d.d.
KOMUNALNA OPER. LJUBLJANA., d.d.
KONFEKCIJA KOMET METLIKA,d.d.
KONFEKCIJA KORA RADEČE,d.d.
KOPITARNA SEVNICA d.d.
KOŠAKI TMI d.d., Maribor
KOVINAR, d.d., Novo mesto
KOVINSKA BLED, d.d., Bled
KOVINSKA INDUSTRIJA KLS d.d., Ljubno
KREMEN d.d, Novo mesto
LABOD konfekcija Novo mesto d.d.
LAMA, d.d., DEKANI
LES trg.in storitve d.d., Ptuj
LIKO Vrhnika, d.d.
LIO, d.d., Škofja Loka
LJUBEČNA IND. KERAMI.IDELKOV, d.d.
MARIBORSKI VODOVOD d.d., Maribor
MARPETRO d.d., Maribor
MDS METALKA d.d., Ljubljana
MERINKA MARIBOR, d.d.
MINERVA d.d., Žalec
MIZAR, d.d., Volčja Draga
MIZARSTVO GROSUPLJE d.d., Grosuplje
MLINOSTROJ,d.d., Domžale
MODNA KONFEKCIJA, d.d., Ljubljana
MOTVOZ IN PLATNO, d.d., Grosuplje
MP INSTALATER, d.d., Prevalje
NIZKE GRADNJE d.d., Ptuj
ODEJA, Škofja Loka, d.d.
OPEKARNA NOVO MESTO, d.d.
PLETILJA, d.d., Litija
POGREBNO PODJETJE MARIBOR d.d.
POHIŠTVO CELJE, d.d.
POLIDENT VOLČJA DRAGA, d.d.
POLZELA TOV.NOGAVIC, d.d., Polzela
PRAŠIČEREJA PODGRAD d.d., Gor.
PREDILNICA LITIJA, d.d., Litija
PREMOGOVNIK VELENJE d.d., Velenje
PREVOZ d.d., Tolmin
RESTAVRACIJA ISKRA, d.d., Kranj
SATURNUS OROD. IN STROJ. d.d.,Ljubljana
SEMESADIKE MENGEŠ, d.d.
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Nominalna
vrednost
delnice

1.000
10.000
10.000
10.000
1.000
2.000
5.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
2.000
1.000
2.000
1.000
10.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
2.000
4.000
10.000
1.000
1.000
1.000
18.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Nominalna Število delnic
vrednost osn.
za PPS
kapitala

47.000.000
163.330.000
110.770.000
252.290.000
1.194.700.000
73.372.000
210.600.000
106.030.000
266.443.000
148.041.000
868.463.000
2.531.109.000
120.360.000
81.882.000
450.961.000
39.140.000
289.320.000
366.000.000
164.700.000
68.624.000
143.852.000
73.014.000
906.532.000
1.697.338.000
46.643.000
840.699.000
221.188.000
468.142.000
317.210.000
269.262.000
66.000.000
319.767.000
295.600.000
99.862.000
194.950.000
143.231.000
41.252.000
411.304.000
73.620.000
90.700.000
444.814.000
75.315.000
18.342.000
87.284.000
107.000.000
80.915.000
941.947.000
228.922.000
1.786.960.000
26.409.890.000
208.423.000
163.583.000
332.525.000
219.212.000

236,00
7,00
55,00
126,00
6.782,00
64,00
211,00
106,00
387,00
743,00
1.206,00
9.813,00
22,00
206,00
2.307,00
98,00
1.452,00
64,00
827,00
344,00
304,00
367,00
4.486,00
1.644,00
234,00
3.804,00
981,00
1.942,00
220,00
1.183,00
33,00
1.605,00
148,00
492,00
979,00
674,00
104,00
496,00
37,00
455,00
1.913,00
335,00
5,00
175,00
279,00
406,00
4.729,00
1.149,00
819,00
1.468,00
1.046,00
821,00
1.629,00
876,00

Število delnic
za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

4.464,00
126,00
1.035,00
2.392,00
128.321,00
1.220,00
4.001,00
2.015,00
7.331,00
14.061,00
22.808,00
185.665,00
425,00
3.888,00
43.647,00
1.859,00
27.480,00
1.217,00
15.643,00
6.518,00
5.749,00
6.934,00
84.881,00
31.105,00
4.430,00
71.980,00
18.554,00
36.736,00
4.158,00
22.383,00
627,00
30.372,00
2.808,00
9.301,00
18.516,00
12.752,00
1.958,00
9.390,00
699,00
8.615,00
36.204,00
6.343,00
97,00
3.316,00
5.285,00
7.685,00
89.466,00
21.743,00
15.499,00
27.769,00
19.796,00
15.537,00
30.820,00
16.584,00

401.200,00
87.500,00
550.000,00
473.760,00
10.376.460,00
236.928,00
1.318.750,00
662.500,00
396.288,00
817.300,00
1.507.500,00
13.443.810,00
220.000,00
412.000,00
2.307.000,00
98.000,00
1.495.560,00
797.440,00
1.050.290,00
367.392,00
801.344,00
458.750,00
6.280.400,00
2.166.792,00
342.108,00
4.572.408,00
1.251.756,00
2.664.424,00
220.000,00
1.937.754,00
477.378,00
2.202.060,00
1.622.080,00
646.488,00
1.041.656,00
674.000,00
266.864,00
2.852.000,00
370.000,00
568.750,00
1.511.270,00
418.750,00
50.500,00
175.000,00
356.004,00
406.000,00
5.911.250,00
1.507.488,00
4.104.828,00
18.350.000,00
1.307.500,00
821.000,00
1.629.000,00
949.584,00

7.588.800,00
1.575.000,00
10.350.000,00
8.993.920,00
196.331.130,00
4.516.440,00
25.006.250,00
12.593.750,00
7.506.944,00
15.467.100,00
28.510.000,00
254.361.050,00
4.250.000,00
7.776.000,00
43.647.000,00
1.859.000,00
28.304.400,00
15.163.820,00
19.866.610,00
6.961.224,00
15.154.364,00
8.667.500,00
118.833.400,00
40.996.390,00
6.476.660,00
86.519.960,00
23.674.904,00
50.401.792,00
4.158.000,00
36.663.354,00
9.070.182,00
41.670.384,00
30.775.680,00
12.221.514,00
19.701.024,00
12.752.000,00
5.024.228,00
53.992.500,00
6.990.000,00
10.768.750,00
28.601.160,00
7.928.750,00
979.700,00
3.316.000,00
6.743.660,00
7.685.000,00
111.832.500,00
28.526.816,00
77.680.988,00
347.112.500,00
24.745.000,00
15.537.000,00
30.820.000,00
17.977.056,00

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

5171407
5094607
5699169
5151490
5515564
5254132
5005965
5033390
5033225
5036500
5034248
5071976
5449278
5040175
5037468
5049369
5033276
5003067
5043093
5143683
5143853
5003296
5033799
5033209
5039991
5216028
5144248
5015251
5418992
5033748
5105706
5150515
5408148
5666228
5066255
5097444

SERVIS VOZIL Ljutomer, d.d.
SLIKAR MARIBOR d.d.
SNEŽNIK d.d., Kočevska Reka
SOČA VGP, d.d., Nova Gorica
SP POLSKAVA d.d., Pragersko
STEKLARNA HRASTNIK, d.d.
STOLARNA DOBREPOLJE d.d.
STROJNA MARIBOR d.d.
SVILA d.d., Maribor
SVILANIT, d.d. Kamnik
ŠEŠIR, d.d., Šk. Loka
TEKOL, d.d., Maribor
TEKSTIL PLETILSTVO d.d. Prosenjakovci
TEKSTILNA SENOŽEČE, d.d.
TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, d.d.
TISKARNA KOČEVSKI TISK d.d., Kočevje
TISKARNA TONE TOMŠIČ, d.d., Ljubljana
TKANINA, d.d., Celje
TKI HRASTNIK, d.d., Hrastnik
TRAIG IVANČNA GORICA,d.d.
TRANSPORT, d.d. Krško
TRIFIX, d.d., Tržič
TRIGLAV KONFEKCIJA KRANJ, d.d.
TRIKON, d.d., Kočevje
TRIO, d.d., Tržič
TVP-VZMETNI INŽENIRING, d.d., Ptuj
UNIMONT, d.d., Slov. Konjice
UNIVERSAL, d.d., Ivančna Gorica
VARSTROJ, d.d., Lendava
VELANA, d.d., Ljubljana
VELO d.d., Ljubljana
VGP DRAVA PTUJ d.d.
VINAG d.d., Maribor
ZRC d.d., Trbovlje
ŽEL.RAVNE-MONTER DRAVOGRAD,d.d.
ŽIČNICE VOGEL, BOHINJ, d.d.

Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5145058
5269393
5510929
5704049
5098092
5143411
5227747
5049091
5057108
5144744
5144787
5496357
5521041

ALPEMETAL d.o.o., Ljubljana
APP JESENICE, d.o.o., Jesenice
ARHITEKTNI BIRO, d.o.o., Kranj
AS DOMŽALE – ALU, d.o.o.
ATC KANIN BOVEC, d.o.o., Bovec
AVTOPRODAJA, d.o.o., NOVA GORICA
CEN.ČISTIL.NAPRAVA d.o.o. Domžale
CO LIBRI d.o.o., Lj.
CRI CELJE d.o.o.
DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Radeče
DIMNIKARSKO PODJETJE d.o.o. Kranj
DVZ PONIKVE, d.o.o., Ponikve
EIMD, d.o.o., Trbovlje

Št.

Nominalna
vrednost
delnice

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
10.000
12.000
1.000
10.000
1.000
2.000
10.000
1.000
10.000
1.000
1.000
38.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
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Nominalna Število delnic
vrednost osn.
za PPS
kapitala

95.054.000
87.294.000
559.596.000
247.297.000
58.523.000
1.409.550.000
195.049.000
670.282.000
1.263.478.000
820.814.000
410.160.000
172.000.000
139.152.000
119.000.000
1.339.200.000
115.073.000
96.076.000
410.900.000
838.530.000
97.300.000
256.860.000
97.700.000
115.786.000
247.063.000
176.400.000
102.313.000
121.205.000
48.717.000
580.052.000
1.409.645.000
240.080.000
143.800.000
884.090.000
70.700.000
444.100.000
152.591.000

477,00
438,00
843,00
282,00
294,00
6.882,00
796,00
3.365,00
5.766,00
1.934,00
832,00
86,00
58,00
597,00
667,00
578,00
241,00
184,00
4.010,00
49,00
1.289,00
488,00
15,00
1.240,00
886,00
514,00
608,00
245,00
1.103,00
7.076,00
1.205,00
278,00
568,00
342,00
2.082,00
766,00

Število delnic
za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

9.028,00
8.291,00
15.945,00
5.327,00
5.558,00
130.213,00
15.067,00
63.663,00
109.096,00
36.591,00
15.741,00
1.634,00
1.102,00
11.303,00
12.622,00
10.929,00
4.563,00
3.483,00
75.874,00
924,00
24.397,00
9.238,00
290,00
23.466,00
16.754,00
9.717,00
11.513,00
4.627,00
20.871,00
133.889,00
22.803,00
5.255,00
10.740,00
6.466,00
39.401,00
14.493,00

477.000,00
507.204,00
1.180.200,00
282.000,00
397.488,00
8.602.500,00
482.376,00
1.769.990,00
5.766.000,00
5.090.288,00
2.159.872,00
860.344,00
870.000,00
597.000,00
6.670.000,00
578.000,00
795.782,00
1.997.872,00
4.755.860,00
490.000,00
1.314.780,00
635.376,00
375.000,00
1.240.000,00
886.000,00
642.500,00
608.000,00
245.000,00
1.103.000,00
5.788.168,00
1.506.250,00
347.500,00
3.550.000,00
368.676,00
2.217.330,00
968.224,00

9.028.000,00
9.600.978,00
22.323.000,00
5.327.000,00
7.514.416,00
162.766.250,00
9.130.602,00
33.486.738,00
109.096.000,00
96.307.512,00
40.863.636,00
16.346.536,00
16.530.000,00
11.303.000,00
126.220.000,00
10.929.000,00
15.067.026,00
37.818.414,00
89.986.564,00
9.240.000,00
24.884.940,00
12.027.876,00
7.250.000,00
23.466.000,00
16.754.000,00
12.146.250,00
11.513.000,00
4.627.000,00
20.871.000,00
109.521.202,00
28.503.750,00
6.568.750,00
67.125.000,00
6.970.348,00
41.962.065,00
18.319.152,00

Nominalna
vrednost osnovnega
kapitala

Nominalni
delež za PPS

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

152.997.000
16.567.000
20.870.000
53.340.000
152.280.000
10.760.000
135.040.000
16.478.000
88.825.000
4.800.000
13.297.000
24.553.000
15.680.000

710.380,00
83.181,00
102.910,00
267.566,00
616.958,00
54.216,00
27.108,00
98.994,00
406.269,00
24.096,00
52.961,00
91.916,00
78.714,00

13.440.620,00
1.573.819,00
1.947.090,00
5.062.434,00
11.673.042,00
1.025.784,00
512.892,00
1.873.006,00
7.686.731,00
455.904,00
1.002.039,00
1.739.084,00
1.489.286,00

710.380,00
60.722,00
102.910,00
334.458,00
616.958,00
54.216,00
33.885,00
98.994,00
520.024,00
39.619,00
55.291,00
91.916,00
88.632,00

13.440.620,00
1.148.888,00
1.947.090,00
6.328.043,00
11.673.042,00
1.025.784,00
641.115,00
1.873.006,00
9.839.016,00
749.597,00
1.046.129,00
1.739.084,00
1.676.936,00
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

5221374
5521050
5308119
5198976
5300266
5627630
5144949
5066352
5072328
5279097
5072174
5459745
5052742
5235006
5448719
5101956
5298652
5421837
5466016
5060974
5004586
5210461
5071810
5521033
5286093
5075246
5001102
5503868
5503850
5067766
5622646
5596866
5042275
5213649
5076277
5456754
5204925
5076196
5033080
5144914
5041376
5004373
5064848
5291402
5081408
5066808
5009278
5143942
5066999
5035171
5067618
5144302
5958342
5150426

EKONOMSKI CENTER MARIBOR, d.o.o.
ELEKTROMEHANIKA d.o.o., Trbovlje
EMONA TISKARNA, d.o.o., Ljubljana
FARMIN Inženiring, d.o.o., Velenje
FIBA,d.o.o., Koper
FIRST, d.o.o., Mur.Sobota
FOTOLIK d.o.o., Celje
GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.
GOP ZIDAR VIPAVA, d.o.o.
GTC KOPE, d.o.o., Slov.Gradec
HISTOR d.o.o., Ljubljana
HOJA ŽAGA ROB, d.o.o., Rob
IGEA d.o.o., Nazarje
ING INZENIRING d.o.o., Ljubljana
INTEGRAL ZAGORJE, d.o.o.
INTEREXPORT, d.o.o., Ljubljana
IRAS SEŽANA, d.o.o.
IZOBRAZEVALNI CENTER STORE d.o.o.
JAVNO KOM. PODJETJE,d.o.o., Šentjur
KAL-KO-PREM d.o.o., Prevalje
KOMPAS HOTELI BLED d.o.o.
KOMUNAL.STAN.DRUŽBA, d.o.o., Ajdovščina
KOVINAR, d.o.o., Vitanje
KOVIT TRBOVLJE d.o.o.
LOGIS, d.o.o., Ljubljana
MEGRAD INŽENIRING, d.o.o.,Lj
MERX TRABERG d.o.o., Dravograd
MIKRO ADA CRU, d.o.o., Ljublja
MIKRO ADA d.o.o., Ljubljana
OBRTNO PODJETJE KRANJ d.o.o.
PA-NIZKE GRADNJE, d.o.o., Ljubljana
PARTNER GRAF d.o.o., Grosuplje
PLAMA-G.E.O. d.o.o., Podgrad
PROJEKT INŽENIRING d.o.o., Ljubljana
PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o
PROJEKTIVA GORICA d.o.o., Nova Gorica
RAZVOJNI CENTER INŽENIRING, d.o.o., Celje
RAZVOJNI CENTER PLANIR. d.o.o., Celje
SM STROJKOPLAST d.o.o., Maribor
STANINVEST d.o.o. Postojna
STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi
ŠKOCJAN GOSTINSTVO d.o.o., Cerknica
TAPETDEKOR, d.o.o., Ljubljana
TELETRAC, d.o.o., Ljubljana
TISKARNA FORMATISK d.o.o., Ljubljana
TISKARNA KNJIGOVEZNICA Radovljica, d.o.o.
TMG d.o.o., Pesnica
TRELES, d.o.o., Trebnje
UMETNI KAMEN, d.o.o., Ljubljana
USNJE Celje, d.o.o.
USZ, d.o.o., Ljubljana
UTEŽ, d.o.o., Celje
VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik
VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje pri Jelšah

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Nominalna
vrednost osnovnega
kapitala

Nominalni
delež za PPS

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

71.098.000
13.443.000
42.164.000
82.280.000
35.116.000
6.754.000
55.000.000
59.052.000
27.000.000
104.842.000
22.917.000
38.680.000
20.442.000
50.858.000
90.932.000
42.810.000
55.780.000
13.091.000
17.358.000
87.434.000
357.924.000
51.980.000
47.536.000
67.378.000
5.940.000
177.765.000
71.877.000
2.667.000
2.667.000
70.100.000
9.506.000
12.480.000
110.720.000
21.200.000
101.200.000
18.920.000
69.847.000
22.100.000
111.646.000
38.900.000
237.226.000
78.410.000
97.152.000
27.869.000
8.091.000
72.880.000
40.703.000
64.300.000
42.868.000
62.890.000
64.800.000
33.430.000
25.830.000
26.250.000

356.922,00
67.469,00
103.914,00
413.046,00
68.423,00
32.028,00
276.100,00
296.481,00
135.540,00
526.297,00
104.868,00
173.190,00
90.059,00
13.052,00
451.298,00
190.760,00
109.536,00
65.712,00
32.580,00
214.806,00
1.451.282,00
82.830,00
238.651,00
338.248,00
29.618,00
485.032,00
360.838,00
13.303,00
13.303,00
351.902,00
47.389,00
61.746,00
554.760,00
106.424,00
508.024,00
94.878,00
318.770,00
98.794,00
560.483,00
195.278,00
1.190.895,00
376.751,00
487.693,00
37.148,00
40.612,00
365.958,00
204.314,00
322.786,00
215.207,00
315.758,00
325.296,00
168.170,00
1.004,00
88.352,00

6.753.078,00
1.276.531,00
1.966.086,00
7.814.954,00
1.294.577,00
605.972,00
5.223.900,00
5.609.519,00
2.564.460,00
9.957.703,00
1.984.132,00
3.276.810,00
1.703.941,00
246.948,00
8.538.702,00
3.609.240,00
2.072.464,00
1.243.288,00
616.420,00
4.064.194,00
27.458.718,00
1.567.170,00
4.515.349,00
6.399.752,00
560.382,00
9.176.968,00
6.827.162,00
251.697,00
251.697,00
6.658.098,00
896.611,00
1.168.254,00
10.496.240,00
2.013.576,00
9.611.976,00
1.795.122,00
6.031.230,00
1.869.206,00
10.604.517,00
3.694.722,00
22.532.105,00
7.128.249,00
9.227.307,00
702.852,00
768.388,00
6.924.042,00
3.865.686,00
6.107.214,00
4.071.793,00
5.974.242,00
6.154.704,00
3.181.830,00
18.996,00
1.671.648,00

451.863,00
73.541,00
103.914,00
516.308,00
99.487,00
40.035,00
356.279,00
369.119,00
163.190,00
526.297,00
104.868,00
203.117,00
138.871,00
13.052,00
451.298,00
200.680,00
109.536,00
65.712,00
32.580,00
214.806,00
644.066,00
82.830,00
339.839,00
379.514,00
32.912,00
668.374,00
410.634,00
13.303,00
13.303,00
522.223,00
71.084,00
77.183,00
370.580,00
106.424,00
635.030,00
94.878,00
351.285,00
128.235,00
689.394,00
195.278,00
1.388.584,00
470.939,00
609.909,00
46.435,00
50.765,00
365.958,00
288.083,00
445.445,00
269.009,00
427.852,00
406.620,00
210.246,00
1.005,00
88.405,00

8.549.397,00
1.391.419,00
1.966.086,00
9.768.693,00
1.882.315,00
757.465,00
6.740.921,00
6.983.851,00
3.087.610,00
9.957.703,00
1.984.132,00
3.843.043,00
2.627.477,00
246.948,00
8.538.702,00
3.796.920,00
2.072.464,00
1.243.288,00
616.420,00
4.064.194,00
12.185.934,00
1.567.170,00
6.429.857,00
7.180.522,00
622.696,00
12.645.862,00
7.769.310,00
251.697,00
251.697,00
9.880.617,00
1.344.917,00
1.460.318,00
7.011.488,00
2.013.576,00
12.014.970,00
1.795.122,00
6.646.415,00
2.426.229,00
13.043.556,00
3.694.722,00
26.272.434,00
8.910.311,00
11.539.670,00
878.565,00
960.485,00
6.924.042,00
5.450.617,00
8.427.955,00
5.089.741,00
8.095.098,00
7.693.380,00
3.977.924,00
19.015,00
1.672.651,00
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Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

5149959
5939046
5958377
5907560
5944058
5067944
5033705
5098971
5542812
5542804
5542782
5066204
5024820

VETERINARSKA AMBULANTA Ljutomer, d.o.o.
VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d.o.o.
VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA, d.o.o.
VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o.o.
VETERINARSKA POSTAJA SEVNICA, d.o.o.
VRTNARSTVO d.o.o., Murska Sobota
VRVICA CELJE d.o.o., Celje
ZARJA PLESKARSTVO ŽALEC d.o.o.
ZOP INFORMAC.INŽENIRING d.o.o., Ljubljana
ZOP Management consulting d.o.o., Ljubljana
ZOP OS, d.o.o., Ljubljana
ZUM, d.o.o., Maribor
ZVON Trg.podj. d.o.o., Ljubljana
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Nominalna
vrednost osnovnega
kapitala

Nominalni
delež za PPS

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

10.681.000
4.410.000
8.477.000
6.000.000
7.600.000
43.070.000
82.000.000
13.831.000
20.302.000
28.194.000
6.690.000
62.644.000
1.510.000

10.693,00
18.072,00
42.670,00
7.530,00
32.128,00
216.362,00
411.640,00
69.427,00
84.888,00
116.313,00
31.174,00
125.801,00
7.530,00

202.307,00
341.928,00
807.330,00
142.470,00
607.872,00
4.093.638,00
7.788.360,00
1.313.573,00
1.606.112,00
2.200.687,00
589.826,00
2.380.199,00
142.470,00

17.087,00
18.076,00
42.713,00
9.413,00
32.160,00
270.453,00
523.441,00
86.784,00
106.110,00
156.325,00
36.972,00
176.121,00
7.610,00

323.287,00
341.996,00
808.137,00
178.088,00
608.480,00
5.117.048,00
9.903.679,00
1.641.966,00
2.007.640,00
2.957.723,00
699.534,00
3.332.279,00
143.980,00

Izklicna cena tretjega paketa za PID znaša 5.722,559.925 SIT, za PPS pa 302,438.505 SIT.
Četrti paket, ki obsega:
Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5375347
5144337
5033438
5041635
5034221
5142148
5050391
5144957
5159636
5024757
5067219
5060788
5072573
5151503
5151325
5000661
5076404
5067839
5459788
5071402
5075602
5144124
5114233
5504821
5479231
5129737
5259363
5060940
5448727
5048427
5067464
5077532
5073049
5094917

ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA
ALCHROM D.D. RUŠE
ALPOS ŠENTJUR d.d.
ALUMINIJ MONTAL D.D. KOMEN
BAČA PODBRDO
BISTRIŠKE MESNINE D.D. SLOVENSKA BISTRICA
BODOČNOST MARIBOR D.D.
BOR DOLENJSKE TOPLICE D.D.
CELJSKI SEJEM CELJE
CENTER D.D RADEČE
DELOZA ZAGORJE OB SAVI
FARMA STIČNA D.D.
FINO NOVA GORICA D.D.
GG NAZARJE D.D.
GLG MURSKA SOBOTA D.D
GPS SEVNICA D.D.
GRADBENO PODJETJE BEŽIGRAD D.D. LJUBLJANA
GRADNJE KRANJ D.D.
HOJA-MOBILES D.D. POLHOV GRADEC
HYPOS MUTA D.D.
IBT TRBOVLJE
IKA D.D. AJDOVŠČINA
IMP ITAK D.D. LJUBLJANA
IMP TOVARNA ARMATUR IVANČNA GORICA
INDE D.D. VRANSKO
INDOV LJUBLJANA
INFORMATIKA D.D. MARIBOR
INSTALATER D.O.O. PREVALJE
INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE
JEM D.D. JESENICE
KEMIČNA ČISTILNICA MARIBOR
KOMUNALA D.D TOLMIN
KOMUNALA ORMOŽ D.D.
KOMUNALNA OPERATIVA D.D. LJUBLJANA

Nominalna
vrednost delnice

Nominalna
vrednost
osnovnega
kapitala družbe

Število
delnic
za PPS

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

1.000
10.000
10.000
10.000
8.000
1.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
10.000
10.000
2.000
1.000
10.000
1000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
10.000
10.000
2.000
1.000
10.000
1.000
2.000

265.482.000
163.050.000
1.449.130.000
161.070.000
503.024.000
85.873.000
310.220.000
88.680.000
422.326.000
50.000.000
210.633.000
66.944.000
172.936.000
108.072.000
158.400.000
118.220.000
257.420.000
75.650.000
83.000.000
140.180.000
164.438.000
72.759.000
82.591.000
297.530.000
47.000.000
88.802.000
163.330.000
73.620.000
110.770.000
73.372.000
63.235.000
120.360.000
42.302.000
81.882.000

316
56
755
81
483
151
40
445
622
241
1.057
189
868
271
795
59
97
567
647
120
825
335
409
1.938
236
446
27
37
55
64
317
22
136
206

5.975
1.059
14.278
1.530
9.141
2.855
750
8.423
11.775
4.551
20.006
3.575
16.426
5.133
15.045
1.123
1.834
10.720
12.246
2.276
15.619
6.336
7.739
36.662
4.464
8.434
504
699
1.035
1.220
6.006
425
2.571
3.888

456.304
560.000
7.337.090
1.115.856
3.351.054
158.248
607.920
644.360
777.500
302.214
1.057.000
292.194
868.000
696.470
795.000
737.500
1.077.670
1.417.500
958.854
1.200.000
825.000
573.520
936.610
2.422.500
401.200
446.000
337.500
370.000
550.000
236.928
317.000
220.000
136.000
412.000

8.627.900
10.590.000
138.753.604
21.077.280
63.420.258
2.992.040
11.398.500
12.196.504
14.718.750
5.706.954
20.006.000
5.526.950
16.426.000
13.191.810
15.045.000
14.037.500
20.375.740
26.800.000
18.148.572
22.760.000
15.619.000
10.847.232
17.722.310
45.827.500
7.588.800
8.434.000
6.300.000
6.990.000
10.350.000
4.516.440
6.006.000
4.250.000
2.571.000
7.776.000
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

5015707
5144728
5013810
5067545
5144019
5144191
5072166
5038804
5033993
5067880
5090725
5041929
5075246
5040469
5038421
5426979
5000530
5150507
5037212
5481503
5870909
5069114
5507219
5067928
5038561
5033217
5040361
5459966
5035899

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

5129451
5076714
5094607
5221668
5005817
5515564
5005965
5033390
5034248
5071976
5042399
5034230
5033276
5143683
5033799
5033209
5039991
5015740
5015251
5418992
5150531
5098947

KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.D.
KOMUNALNO STANOVANJ.PODJ.HRASTNIK
KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR
KOP BREŽICE
KORA RADEČE
KOVINAR NOVO MESTO D.D.
KOVINSKA BLED
LES D.D. PTUJ
LJUBEČNA CELJE
MARIBORSKI VODOVOD MARIBOR
MARMOR SEŽANA
MEDNARODNO PODJETJE LAMA DEKANI
MEGRAD INŽENIRING LJUBLJANA
MERINKA MARIBOR
MIZAR VOLČJA DRAGA
MODNA KONFEKCIJA LJUBLJANA
MOTEL GROSUPLJE D.D.
MURA – JVGP D.D. MURSKA SOBOTA
MURA MURSKA SOBOTA
NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ
NOVOGRAD, d.d., NOVO MESTO
OGP GRAD BLED
PLETILJA D.D. LITIJA
POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.D.
POHIŠTVO ČEPOVAN
PREDILNICA LITIJA D.D.
PREMOGOVNIK VELENJE
PROJEKT NIZKE ZGRADBE LJUBLJANA
SATURNUS-ORODJARNA IN STROJEGRADNJA D.D.
LJUBLJANA
SEMESADIKE D.D. MENGEŠ
SGP ZASAVJE TRBOVLJE D.D.
SLIKAR D.D. MARIBOR
SOLIDARNOST D.D. MURSKA SOBOTA
SORA MEDVODE D.D.
SP POLSKAVA
STOLARNA DOBREPOLJE D.D.
STROJNA MARIBOR D.D.
ŠEŠIR D.D. ŠKOFJA LOKA
TEKOL D.D. MARIBOR
TERMOPLASTI-PLAMA PODGRAD
TIKA D.D. TRBOVLJE
TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D. LJUBLJANA
TRAIG IVANČNA GORICA,d.d.
TRIGLAV KONFEKCIJA D.D. KRANJ
TRIKON KOČEVJE
TRIO TRŽIČ
TRŽNICA D.D. MARIBOR
UNIVERSAL D.D. IVANČNA GORICA
VARSTROJ LENDAVA
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR
ZARJA KO PETROVČE D.D.
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Nominalna
vrednost delnice

Nominalna
vrednost
osnovnega
kapitala družbe

Število
delnic
za PPS

Število
delnic
za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

1.000
165.935.000
1.000
104.340.000
1.000
90.622.000
1.000
54.477.000
2.000
78.280.000
1.000
164.700.000
1.000
68.624.000
1.000
46.643.000
1.000
468.142.000
1.000
317.210.000
1.000
148.102.000
1.000 1.697.338.000
1.000
96.621.000
1.000
319.767.000
1.000
97.930.000
2.000
41.252.000
1.000
148.326.000
4.000
109.420.000
1.000 5.257.045.000
1.000
90.700.000
1.000
80.653.000
1.000
54.610.000
18.000
18.342.000
1.000
87.284.000
1.000
118.758.000
10.000 1.786.964.000
10.000 26.339.890.000
1.000
86.145.000

350
239
455
206
98
1.366
387
234
2.891
220
722
1.644
485
2.126
492
229
447
59
30.581
848
617
274
5
175
596
819
3.507
732

6.625
4.524
8.607
3.907
1.859
25.852
7.316
4.430
54.702
4.158
13.660
31.105
9.177
40.229
9.301
4.330
8.453
1.114
578.610
16.037
11.672
5.187
97
3.316
11.280
15.499
66.345
13.855

437.500
240.434
455.000
260.796
98.000
1.734.820
413.316
342.108
3.966.452
220.000
932.824
2.166.792
668.330
2.916.872
646.488
587.614
447.000
295.000
32.905.156
1.060.000
617.000
342.500
50.500
175.000
780.760
4.104.828
43.837.500
813.984

8.281.250
4.551.144
8.607.000
4.946.262
1.859.000
32.832.040
7.813.488
6.476.660
75.051.144
4.158.000
17.648.720
40.996.390
12.645.906
55.194.188
12.221.514
11.110.780
8.453.000
5.570.000
622.584.360
20.046.250
11.672.000
6.483.750
979.700
3.316.000
14.776.800
77.680.988
829.312.500
15.406.760

1.629
876
1.496
438
772
834
294
796
8.474
832
86
127
761
241
49
15
1.240
886
127
331
1.103
588
425

30.820
16.584
28.295
8.291
14.598
15.786
5.558
15.067
160.326
15.741
1.634
2.398
14.391
4.563
924
290
23.466
16.754
2.404
6.253
20.871
11.130
8.046

1.629.000
949.584
1.696.464
507.204
772.000
1.170.936
397.488
482.376
4.457.324
2.159.872
860.344
1.559.306
881.238
795.782
490.000
375.000
1.240.000
886.000
127.000
331.000
1.103.000
291.648
531.250

30.820.000
17.977.056
32.086.530
9.600.978
14.598.000
22.163.544
7.514.416
9.130.602
84.331.476
40.863.636
16.346.536
29.442.644
16.664.778
15.067.026
9.240.000
7.250.000
23.466.000
16.754.000
2.404.000
6.253.000
20.871.000
5.520.480
10.057.500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
10.000
10.000
1.000
2.000
10.000
38.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

332.525.000
219.212.000
202.002.000
87.294.000
92.719.000
178.439.000
58.523.000
195.049.000
670.282.000
410.160.000
172.000.000
252.930.000
153.687.000
96.076.000
97.300.000
115.786.000
247.063.000
176.400.000
63.264.000
48.717.000
580.052.000
117.187.000
48.300.000
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Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7

5034299
5094429
5494753
5003091
5143411
5066468
5227747

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

5144744
5144787
5067405
5496357
5221374
5521041
5221412
5521050
5308119
5063710
5300266
5144949
5072328
5034353
5494907
5107024
5279097
5078156
5072174
5459745
5156815
5052742
5107741
5107750
5101956
5421837
5466016
5060974
5144647
5073162
5210461

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

5592771
5521033
5145023
5286590
5067766
5399297
5622638
5596866
5000653
5042275
5943582
5213649
5076277
5456754

TVI MAJŠPERK
AA LIPA LJUBLJANA
ABC POMURKA-SKUPINA PODJE.M.SOBOTA
AGROPROGRES d.d.
AVTOPRODAJA D.O.O. NOVA GORICA
BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
DOMŽALE-KAMNIK DOMŽALE
DIMNIKAR RADEČE D.O.O.
DIMNIKARSKO PODJETJE KRANJ
DIMNIKARSTVO D.O.O. CELJE
DVZ PONIKVE D.O.O. PONIKVE
ECM D.O.O. MARIBOR
EIMD TRBOVLJE
EKONOMSKI INSTITUT D.O.O. MARIBOR
ELEKTROMEHANIKA TRBOVLJE
EMONA TISKARNA LJUBLJANA
ERCI IDRIJA
FIBA D.O.O. KOPER
FOTOLIK D.O.O. CELJE
GOP ZIDAR VIPAVA
GORENJE TIKI D.O.O. LJUBLJANA
GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O. METLIKA
GOSTINSTVO PODVELKA
GTC KOPE SLOVENJ GRADEC
HIDROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
HISTOR D.O.O. LJUBLJANA
HOJA ŽAGA ROB D.O.O.
IBIS D.O.O. SLOVENSKA BISTRICA
IGEA NAZARJE
INTEGRAL NOTRANJSKA D.O.O. CERKNICA
INTEGRAL PRIMORSKA D.O.O. IDRIJA
INTEREPORT D.O.O. LJUBLJANA
IZOBRAŽEVALNI CENTER D.O.O. ŽTORE
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR
KAL-KO-PREM PREVALJE
KOMUNALA D.O.O. IDRIJA
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O.
AJDOVŠČINA
KO-OP D.O.O. MOJSTRANA
KOVIT TRBOVLJE D.O.O.
KP TRŽIČ D.O.O.
MARKING D.O.O. MARIBOR
OBRTNO PODJETJE D.O.O. KRANJ
OCM D.O.O. MARIBOR
PA-ARHING D.O.O. LJUBLJANA
PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE
PECA D.O.O. MEŽICA
PLAMA-G.E.O. PODGRAD
PODJETJE ZA GO.GRADNJE IN HOR.
PROJEKT INŽENIRING LJUBLJANA
PROJEKTA INŽENIRING PTUJ D.O.O.
PROJEKTIVA GORICA NOVA GORICA

Št.
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Nominalna
vrednost
osnovnega kapitala
družbe

Nominalni
delež za PPS

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

465.317.484
32.610.000
36.100.000
157.080.000
10.760.000
4.112.000

4.264.192
242.466
12.550
788.542
54.216
20.632

80.679.862
4.587.534
237.450
14.919.458
1.025.784
390.368

1.605.296
357.686
14.992
577.213
54.216
25.790

30.372.710
6.767.530
283.658
10.921.043
1.025.784
487.960

135.040.000
4.800.000
10.546.000
7.770.000
24.553.000
71.098.000
.15.680.000
19.779.000
13.443.000
42.164.000
1.620.000
35.116.000
55.000.000
27.000.000
26.687.001
49.789.000
18.459.189
104.842.000
53.477.000
20.892.000
38.680.000
28.629.000
17.943.000
53.630.000
75.560.000
42.810.000
13.091.000
17.358.000
87.434.000
74.227.000
50.339.000

27.108
24.096
52.961
34.016
91.916
585.181
142.919
99.296
97.739
103.914
8.032
68.423
276.100
135.540
90.563
242.968
178.461
526.297
179.515
104.868
173.190
143.723
90.059
269.072
384.030
190.760
65.712
32.580
344.021
118.874
108.633

512.892
455.904
1.002.039
643.584
1.739.084
11.071.819
2.704.081
1.878.704
1.849.261
1.966.086
151.968
1.294.577
5.223.900
2.564.460
1.713.478
4.597.032
3.376.539
9.957.703
3.396.485
1.984.132
3.276.810
2.719.277
1.703.941
5.090.928
7.265.970
3.609.240
1.243.288
616.420
6.508.979
2.249.126
2.055.367

33.885
39.619
55.291
34.016
91.916
740.839
160.927
132.461
106.536
103.914
8.193
99.487
356.279
163.190
1.962.974
303.710
223.076
526.297
224.394
104.868
203.117
185.115
138.871
269.072
384.030
200.680
65.712
32.580
344.021
148.593
108.633

641.115
749.597
1.046.129
643.584
1.739.084
14.016.923
3.044.795
2.506.191
2.015.694
1.966.086
155.007
1.882.315
6.740.921
3.087.610
37.140.026
5.746.290
4.220.674
9.957.703
4.245.606
1.984.132
3.843.043
3.502.429
2.627.477
5.090.928
7.265.970
3.796.920
1.243.288
616.420
6.508.979
2.811.408
2.055.367

51.980.000
58.585.000
67.378.000
107.952.000
3.500.000
70.100.000
47.580.000
9.612.000
12.480.000
76.100.000
110.720.000
47.900.000
21.200.000
101.200.000
18.920.000

82.830
293.469
742.709
153.210
17.570
611.737
80.872
47.841
61.746
382.022
554.760
240.458
106.424
508.024
94.878

1.567.170
5.552.531
14.052.291
2.898.790
332.430
11.574.263
1.530.128
905.159
1.168.254
7.227.978
10.496.240
4.549.542
2.013.576
9.611.976
1.795.122

82.830
389.727
833.319
199.020
19.594
907.818
93.165
74.154
77.183
382.022
370.580
240.458
106.424
635.030
94.878

1.567.170
7.373.761
15.766.671
3.765.528
370.726
17.176.206
1.762.707
1.402.996
1.460.318
7.227.978
7.011.488
4.549.542
2.013.576
12.014.970
1.795.122
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Zap.
št.

Matična
številka

53

5622646 PROJEKTIVNI ATELJE-NIZKE GRADNJE D.O.O.
LJUBLJANA
5204925 RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI D.O.O. CELJE
5076196 RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE
5000408 SANITA D.O.O. LJUBLJANA
5273986 SONCE D.O.O. LJUBLJANA
5144914 STANINVEST D.O.O. POSTOJNA
5098319 STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE D.O.O.
5066859 STEKLAR CELJE
5041376 STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI
5004373 ŠKOCJAN D.O.O. CERKNICA
5291402 TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA
5064848 TEPETDEKOR D.O.O. LJUBLJANA
5691460 TERACERSTVO IN KAMNOSEŠTVO D.O.O.
MURSKA SOBOTA
5066808 TISKARNA RADOVLJICA
5009278 TMG D.O.O. PESNICA
5111137 TRANŠPED D.O.O. LJUBLJANA
5143942 TRELES D.O.O. TREBNJE
5006392 TRGOAGENT D.O.O.MARIBOR
5035171 USNJE CELJE D.O.O.
5067618 USZ D.O.O. LJUBLJANA
5144302 UTEŽ D.O.O. CELJE
5958342 VETERINA KAMNIK d.o.o., Kamnik
5907233 VETERINA ŠOŠTANJ d.o.o., Šoštanj
5150426 VETERINAR.POSTAJA d.o.o. Šmarje
5149959 VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER D.O.O.
5939046 VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE d
5958377 VETERINARSKA POSTAJA CERKNICA,
5907560 VETERINARSKA POSTAJA LAŠKO d.o
5150922 VRTNARSTVO CELJE D.O.O.
5067944 VRTNARSTVO MURSKA SOBOTA
5033705 VRVICA CELJE
5222125 ZIM D.O.O. MARIBOR
5542812 ZOP D.O.O. LJUBLJANA
5542782 ZOP OS LJUBLJANA
5024820 ZVON D.O.O. LJUBLJANA

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Naziv družbe

Nominalna
vrednost
osnovnega kapitala
družbe

Nominalni
delež za PPS

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

9.506.000
69.847.000
22.100.000
30.537.000
123.214.000
38.900.000
30.346.000
29.165.000
237.226.000
78.410.000
29.720.000
97.152.000

47.389
318.770
98.794
229.314
568.314
195.278
152.357
146.383
2.284.401
376.751
37.148
565.736

896.611
6.031.230
1.869.206
4.338.686
10.752.686
3.694.722
2.882.643
2.769.617
43.221.599
7.128.249
702.852
10.703.896

71.084
351.285
128.235
258.208
570.587
195.278
190.446
211.084
2.663.612
470.939
46.435
707.509

1.344.917
6.646.415
2.426.229
4.885.360
10.795.697
3.694.722
3.603.304
3.993.788
50.396.384
8.910.311
878.565
13.386.293

38.762.000
72.880.000
40.703.000
34.580.000
64.300.000
5.433.000
62.890.000
64.800.000
33.430.000
25.830.000
7.160.000
26.250.000
10.681.000
4.410.000
8.470.000
6.000.000
119.162.000
43.070.000
82.000.000
70.116.276
20.302.000
6.690.000
1.510.000

193.872
365.958
204.364
173.692
603.705
27.259
315.758
325.296
168.170
1.004
21.084
88.352
10.693
18.072
42.670
7.530
549.138
216.362
817.758
79.316
84.888
31.174
7.530

3.668.128
6.924.042
3.866.636
3.286.308
11.422.295
515.741
5.974.242
6.154.704
3.181.830
18.996
398.916
1.671.648
202.307
341.928
807.330
142.470
10.389.862
4.093.638
15.472.242
1.500.684
1.606.112
589.826
142.470

242.340
365.958
288.153
173.692
833.113
27.259
427.852
406.620
210.246
1.005
26.882
88.405
17.087
18.076
42.713
9.413
686.423
270.453
1.039.861
141.056
106.110
36.972
7.610

4.585.160
6.924.042
5.451.957
3.286.308
15.762.767
515.741
8.095.098
7.693.380
3.977.924
19.015
508.618
1.672.651
323.287
341.996
808.137
178.088
12.987.328
5.117.048
19.674.503
2.668.816
2.007.640
699.534
143.980

Izklicna cena četrtega paketa za PID znaša 3.478,110.598 SIT, za PPS pa 183,831.074 SIT.

Peti paket, ki obsega:
Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5156505
5041643
5045401
5045223
5004837
5077940
5174929
5284414
5330424
5268656

ADRIA AIRWAYS, d.d.
CERTA, d.d.
DOMEL, d.d., ŽELEZNIKI
FOTONA, d.d.
HOTELI BERNARDIN, d.d.
IMP, d.d.
ISKRA ELEKTROZVEZE, d.d.
ISKRA TELEKOM HOLDING D.D.
ISKRA, d.d.
LESTRO LEDINEK D.D. HOČE

Nominalna
vrednost
delnice

2.000
1.000
1.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Nominalna Število delnic Število delnic
vrednost
za PPS
za PID
osn. kapitala

812.436.000,00
2.262.010.000,00
1.204.048.000,00
2.004.384.000,00
4.906.374.000,00
171.755.000,00
413.032.000,00
286.713.000,00
5.896.299.000,00
399.208.000,00

3.267
43.774
2.717
3.212
234.889
4
1.702
5.757
17.885
2.223

61.814
828.209
51.399
60.778
4.444.180
66
32.196
108.928
338.396
42.064

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

29.497.743
55.768.076
3.504.930
35.428.360
394.613.520
5.208
2.127.500
8.399.463
27.900.600
0

558.118.606
1.055.138.266
66.304.710
670.381.340
7.466.222.400
85.932
40.245.000
158.925.952
527.897.760
1
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Zap.
št.

Matična
številka

Naziv družbe

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5476135
5038618
5040116
5000203
5151317
5036852
5034523
5564697
5490707
5103185
5418992

LIK HOLDING, d.d.
NOVOLES LESNA IND. D.D.
NOVOTEKS TKANINA D.D.
POHIŠTVO BREŽICE, d.d.
POMURKA mesna industrija, d.d., MS
RAŠICA TOVARNA PLETENIN, d.d.
SIP, Strojna industrija, d.d.
STILLES, D.D.
STT STROJEGRADNJA, d.d
TOVARNA MERIL KOVINE, d.d., PAMEČE
VARSTROJ, d.d., LENDAVA

Zap.
št.

Matična
številka

Naziv

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5098092
5891019
5034353
5042518
5899281
5249694
5033560
5255805
5608848
1124609
5559227
5985757
5526175
5727286
5911508
5042305
5034299
5041031

ALPSKI TURISTIČNI CENTER BOVEC, d.o.o.
BSC, d.o.o., KRANJ
GORENJE TIKI, d.o.o.
HOLDING IMV, d.o.o. NOVO MESTO
HORIZONTE, družba za razvoj, d.o.o.
IGM SAVA, d.o.o., VELIKA VAS
IMONT, d.o.o., DRAVOGRAD
LESNINA VELETRGOVINA, d.o.o.
LINEA, d.o.o., VELENJE
LITOSTROJ E.I,.d.o.o.
MESNINE BAUMAN, d.o.o.
NICO PRO, d.o.o.
NIPS, d.o.o.
PROPULSE d.o.o.
TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o.
TOVARNA DUŠIKA RUŠE, d.o.o.
TVI MAJŠPERK, d.o.o.
VOZILA GORICA D.O.O.

Izklicna cena petega paketa za PID znaša
19.566,082.970 SIT, za PPS pa
1.034,129.102 SIT.
Datum in čas možnega ogleda podjetja,
katerega delnice so predmet javnega razpisa, oziroma sestanka z vodilnimi delavci,
SRD pisno posreduje pooblaščenim družbam za upravljanje.
Podatke o nepremičninah in poslovno
nepotrebnih sredstvih, ki so vključene v prvi
paket, SRD pisno posreduje pooblaščenim
družbam za upravljanje.
Predmet prodaje se prodaja po načelu
videno kupljeno. Kupci se odpovedujejo od
SRD oziroma Republike Slovenije uveljavljati kakršnekoli zahtevke, ki bi izvirali iz predmeta prodaje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti pooblaščene investicijske družbe in Prvi pokojninski sklad (v nadaljevanju PID, PPS ali
ponudnik), ki morajo SRD do 2. 7. 2001
poslati enotno ponudbo vseh registriranih
ponudnikov, ki so poslovno sposobni, za

Št.

Nominalna
vrednost
delnice

1.000
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1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

40-41 / 25. 5. 2001 / Stran 2549

Nominalna Število delnic Število delnic
vrednost
za PPS
za PID
osn. kapitala

449.412.000,00
1.262.422.000,00
914.233.000,00
209.366.000,00
3.106.799.000,00
1.614.605.000,00
142.225.000,00
401.744.000,00
1.464.564.000,00
129.229.000,00
580.052.000,00

Nominalna
vrednost
osnovnega kapitala

1.782
1.876
7.873
205
34.610
10.040
2.856
10.698
4.051
755
7.949

Nominalni
delež za PPS

33.718
35.494
148.951
3.877
654.828
189.960
54.034
202.418
76.653
14.275
150.403

Nominalni
delež za PID

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

1.796.256
4.840.080
7.873.000
512.500
18.343.300
6.686.640
16.167.816
5.766.222
2.203.744
1.079.650
7.949.000

33.987.744
91.574.520
148.951.000
9.692.500
347.058.840
126.513.360
305.886.474
109.103.302
41.699.232
20.413.250
150.403.000

Vrednost
za PPS

Vrednost
za PID

474.124.776,62
2.008.000,00
37.992.000,00
2.009.619,00 38.022.636,00
2.036.519,00
30.120,00
569.880,00
24.770,00
468.656,00
26.687.000,60
297.142,64
5.622.033,36
6.440.541,00 121.857.079,00
5.323.434.000,00 66.809.096,70 1.264.049.403,30 52.632.232,00 995.818.601,00
101.388.000,00
636.034,00
12.033.966,00
207.519,00
3.926.321,00
177.657.000,00
1.913.678,27
36.207.402,73
2.980.876,00 56.399.124,00
98.673.000,00
990.676,92
18.743.923,08
1.590.466,00 30.092.124,00
133.152.000,00
149.765,06
2.833.602,66
0,00
1,00
4.260.304,75
3.785,46
71.622,19
9.551,00
180.706,00
4.087.761.930,87 68.782.288,28 1.301.382.816,92 11.655.592,00 220.527.519,00
64.700.000,00
1.039.391,00
19.665.609,00
650.586,00 12.309.299,00
43.200.000,00
1.355.400,00
25.644.600,00
774.495,00 14.653.685,00
73.032.500,00
1.466.492,60
27.746.507,40
47.188,00
892.813,00
35.836.594,00
587.340,00
11.112.660,00
34.555,00
653.785,00
31.756.176,00
127.532,80
2.412.961,28
2.956,00
55.929,00
3.022.024.010,40 145.270.266,51 2.748.559.743,72 307.246.613,00 5.813.203.837,00
497.890.272,77
828.316,04
15.672.003,54
312.092,00
5.904.881,00
1.322.436.000,00 53.109.029,76 1.004.839.770,24 12.783.361,00 241.865.267,00

nakup vsakega paketa posebej. Ponudniki
nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo ponudbe. SRD v nobenem
primeru, ne glede na potek in izid razpisnega postopka, ne odgovarja za navedene
stroške. Ponudba se lahko nanaša le na
odkup vseh paketov v celoti, ki so predmet
javnega razpisa.
Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
kupnino vplača z izročitvijo lastniških certifikatov.
Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem
razpisu, ki ga v imenu in za račun PID sklenejo pooblaščene družbe za upravljanje.
V imenu in za račun Prvega pokojninskega
sklada sporazum podpiše Kapitalska družba, d.d..
2. Odločbo Urada za varstvo konkurence
o odobritvi sporazuma.
3. Izpolnjen obrazec za ponudbo razdelilnik, iz katerega mora biti razvidno koliko
delnic posameznega podjetja in po kakšni

ceni kupuje posamezen ponudnik, se
predloži za vsak paket posebej. V primeru
nakupa poslovnega deleža se le ta ne more
razdeliti na več ponudnikov, razen v primeru,
če vrednost presega 200 milijonov SIT.
4. Ponudnik kupnino vplača z izročitvijo
lastniških certifikatov.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra vendar le v
primeru, da PID še ni sodelovala na javnem
razpisu oziroma javnih dražbah Sklada RS
za razvoj.
6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico
vsake PID v celotni vrednosti njenega dela
ponudbe.
7. Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o vplačilu zneska v višini 0,02% od izklicne cene v skladu s 6. členom Uredbe.
Navedeni znesek se nakaže na ŽR SRD št.
50102-627-7001.
8. Ponudba mora veljati najmanj 30. dni
po poteku končnega roka za predajo
ponudbe.

Stran

2550 / Št. 40-41 / 25. 5. 2001

Prvi pokojninski sklad lahko sodeluje na
javnem razpisu, le v kolikor pridobi soglasje
pooblaščenih investicijskih družb in ob tem
sklene dogovor o sodelovanju Kapitalske
družbe d.d., (v imenu in za račun Prvega
pokojninskega sklada) na javnem razpisu.
PPS lahko sodeluje pri oddaji ponudbe le
za tiste pakete, kjer se na podlagi 37. člena
ZPSID del premoženja prenaša na Prvi
pokojninski sklad oziroma v okviru sklenjenega sporazuma.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki
(natisnjena ali natipkana) in na računalniški
disketi.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne
predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.
Ponudba mora prispeti na naslov Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, najkasneje do 2. 7. 2001
do 12. ure v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis št.1/2001, ne odpiraj pred 2. 7.
2001“.
Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriterijem iz tega razpisa in Uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 2. 7. 2001
ob 13. uri, v prostorih Slovenske razvojne
družbe, d.d. Dunajska 160. Ponudniki so
dolžni skleniti ustrezne kupoprodajne
pogodbe v roku 10. dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.
SRD bo na podlagi izpolnjenih lastninskih nakaznic, za celoten znesek iz
ponudbe, posredovala podatke centralni
evidenci, ki bo preknjižila certifikatni znesek
iz certifikatnih računov pooblaščenih investicijskih družb oziroma PPS na certifikatni
račun SRD.
V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodb, ima SRD
pravico, za poplačilo obveznosti iz dane
ponudbe, unovčiti lastninske nakaznice v
celoti.
V kolikor so prenosi poslovnega deleža
omejeni s predkupno pravico ostalih družbenikov in bodo družbeniki le to uveljavili,
se vrednost poslovnega deleža iz ponudbe
revalorizira z indeksom rasti cen na drobno
od 1. 1. 1993 do dneva sklenitve pogodbe.
SRD bo v primeru uveljavitve predkupne
pravice na ponudnika prenakazala prejeto
kupnino.
SRD na podlagi tega razpisa ni zavezana
skleniti pogodb o prodaji delnic s ponudniki.
Za morebitne dodatne informacije v zvezi s to objavo se lahko pooblaščene investicijske družbe obrnejo na Slovensko razvojno družbo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.
Slovenska razvojna družba, d.d.
Št. 64-0001/2000
Ob-49104
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00 in 97/00 in
9/01) in na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije št. 661-05/2001-2 z dne 22. 2.
2001 ter št. 661-05/2001-2 z dne 10. 5.
2001, objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javni razpis
za organizacijo Poletnih mladinskih
iger Alpe - Jadran 2002 v Republiki
Sloveniji
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
priprava, organizacija in izvedba poletnih
mladinskih iger Alpe - Jadran 2002 v Republiki Sloveniji.
Igre potekajo po veljavnih pravilih Delovne skupine za šport pri Delovni skupnosti
Alpe - Jadran in so namenjene mladini v
starosti največ do 17 let. Poletne mladinske
igre Alpe - Jadran, ki so bile po sklepu
Delovne skupine za šport dne 7. 9. 1998 v
Predazzu dodeljene Republiki Sloveniji za
leto 2002, lahko organizira samo tista lokalna skupnost, ki ima na voljo vse materialne
pogoje in ustrezne objekte s spremljajočo
infrastrukturo za izvedbo tekmovanj v naslednjih športnih panogah: atletika (fantje in
dekleta), plavanje (fantje in dekleta), košarka (fantje) in odbojka (dekleta). Na igrah
sodeluje okrog 1000 do 1200 ljudi in sicer
700 do 900 športnikov, 200 do 300 trenerjev in spremljevalcev in do 100 delegatov. Igre trajajo 4 dni od ponedeljka do četrtka zadnji teden meseca junija 2002.
3. Merila za izbor:
1. kakovost ter medsebojna oddaljenost obstoječe športne in nastanitvene infrastrukture - 30%,
2. celotni stroški izvedbe z deležem
lastnih sredstev izvajalca, višina marketinških sredstev - 30%,
3. obseg in kakovost načrtovane promocije prireditve, lokalne skupnosti in Republike Slovenije - 20%,
4. reference prejemnika na področju
organiziranja športnih prireditev - 10%,
5. ugodnosti, ki jih prejemnik ponuja
naročniku - 10%.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik:
Na javni razpis za organizacijo poletnih
mladinskih iger Alpe Jadran 2002 v Republiki Sloveniji se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo zagotovljeno materialno
osnovo (tekmovalni objekti, prenočitvene
kapacitete, promet, zveze itd.),
2. predložijo načrt spremljajočih športnih, gospodarskih, turističnih, kulturnih in
drugih dejavnosti ob prireditvi,
3. predložijo oceno vpliva prireditve
na stanje varnosti v prometu, javni red in mir
ter varnost udeležencev prireditve,
4. predložijo predvidene ukrepe za
zagotavljanje varnosti prometa, javnega reda in miru ter varnosti udeležencev prireditve,
5. predložijo finančno konstrukcijo s
prikazanimi viri (vsi prihodki in odhodki),
6. pripravijo ponudbo v skladu s pravili Delovne skupine Alpe - Jadran.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih v skladu s
tem razpisom zagotavlja naročnik, znaša
25,000.000 SIT, in sicer 5,000.000 SIT v
letu 2001 in 20,000.000 SIT v letu 2002.

6. Določitev obdobja porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo prejemniki
porabiti v letih 2001 in 2002.
7. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge
Vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki poslati priporočeno naslovniku:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor za šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana ali osebno oddati v tajništvo Sektorja za
šport, Celovška 25, Ljubljana. Rok za oddajo vloge je 22. 6. 2001 do 9. ure. Vloga
oddana po pošti se šteje kot pravočasna,
če prispe do istega dne in ure, kot je predvideno za osebno oddajo vloge.
Ovojnice z vlogami morajo prejemniki oddati z jasno oznako ter napisom “Vloga - ne
odpiraj“, ter z navedbo predmeta naročila in
sicer “Javni razpis za organizacijo poletnih
mladinskih iger Alpe - Jadran leta 2002 v
RS“. Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naslovnik in prejemnik.
Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko prejemniki dvignejo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Sektor za šport, Celovška 25,
Ljubljana, v tajništvu pri Suzani Pečnik vsak
delovni dan od 9. do 15. ure.
Prejemniki lahko dobijo vse informacije
v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Zoranu Verovniku na
tel. 01/2321-848, telefaks 01/2327-792.
Za prejemnike bo organiziran informativni dan 4. 6. 2002 ob 10. uri na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Sektor za šport,
Celovška 25, Ljubljana.
9. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so
vabljeni vsi prejemniki, bo 22. junija 2001
ob 14. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Sektor za šport, Celovška
25, Ljubljana.
Pred odpiranjem vlog morajo predstavniki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.
10. Rok za obvestilo
Prejemniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ob-49234
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. 32/01), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in
9/01) in 32. člena Zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) objavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
odraslih v letu 2001/2002
I. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih na naslednjih področjih:
A. Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje po javno veljavnem izobraževalnem programu “Slovenščina za tujce”.
2. Izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih tujih jezikov za
odrasle.
3. Izobraževanje po programu “Usposabljanje za življenjsko uspešnost”.
4. Izobraževanje po programu “Družinska pismenost”.
5. Študijski krožki.
6. Študijski krožki “Beremo z Manco Košir”.
7. Državljansko in splošno izobraževanje: izobraževanje za demokracijo, ekološko osveščanje in drugo splošno izobraževanje za prebivalstvo.
8. Izobraževanje starejših odraslih v okviru Univerz za tretje življenjsko obdobje.
9. Računalniško opismenjevanje in seznanjanje odraslih z uporabo interneta.
10. Usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi potrebami.
B. Izobraževanje za zviševanje izobrazbene ravni:
1. Izobraževanje odraslih po javno veljavnih izobraževalnih programih gimnazijskega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih.
2. Razvoj modelov samoevalvacije kakovosti izobraževanja odraslih na srednjih
šolah.
3. Razvoj in poskusno uvajanje lokalnih
svetovalnih središč.
4. Izobraževanje na daljavo v programih
za zviševanje izobrazbene ravni.
C. Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Dejavnost splošnoizobraževalnih središč za samostojno učenje.
2. Dejavnost osrednje ter regionalnih
borz znanja.
3. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja.
4. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja.
5. Projekti vključevanja v programe
Evropske unije.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa,
je 419,000.000 SIT.
III. Pogoji in merila za izbiro
1. Na razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov se lahko prijavijo pravne
in fizične osebe, ki imajo registrirano izobraževalno dejavnost, za infrastrukturne dejavnosti pa pravne in fizične osebe, ki imajo
registrirano razvojno - raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posamezno
infrastrukturno dejavnost, ki jo navedejo v
prijavi (v nadaljnjem besedilu: “ prijavitelji”).
2. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A1, A2 in B1 se lahko prijavijo
le za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih
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programov za odrasle in za izvajanje tistih
programov, za katere so vpisani v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport. V poštev ne bodo prišle
prijave za sofinanciranje izobraževanja brezposelnih oseb, ki se vključujejo v izobraževanje na podlagi letnega programa izobraževanja brezposelnih oseb.
3. Za (so)financiranje izobraževalnih programov pod točkami A3, A4, A5 in A6 se
lahko prijavijo prijavitelji, ki razpolagajo s
strokovnimi delavci, usposobljenimi po posebnih programih Andragoškega centra Republike Slovenije ter izpolnjujejo druge pogoje, določene z izobraževalnima programoma “ Družinska pismenost” in “Usposabljanje za življenjsko uspešnost” oziroma
“Navodili za organiziranje študijskih krožkov”.
4. Prijavitelji za izobraževalne programe
pod točkami A7, A8, A9 in A10 morajo prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo
izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je
sprejel za to pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V
njem morajo biti navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi programa oziroma teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja (v urah),
– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci.
Pogoj za sofinanciranje pri teh programih, razen za računalništvo, je, da traja program najmanj 25 ur organiziranega izobraževalnega dela, pri čemer je to lahko tudi
zaokrožen cikel različnih krajših predavanj.
Pogoj za sofinanciranje programov za
starejše je tudi članstvo v eni izmed Univerz
za 3. življenjsko obdobje.
Pogoj za sofinanciranje računalniških
programov je, da trajajo 20 ur, vsebujejo
vsebine spoznavanja dela za splošno uporabo interneta.
5. Prijavitelji za dejavnosti pod točkami
B2 in B3 tega razpisa morajo izpolnjevati
pogoje, določene z ustreznima projektoma
Andragoškega centra Republike Slovenije.
6. Prijavitelji za dejavnost pod točko B4
tega razpisa morajo prijavi na razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževalnih programih, ki jih je sprejel za to pristojni
organ, priložiti izobraževalni program, ki ga
nameravajo izvajati na daljavo. V njem morajo biti navedene sestavine, kot jih določa
točka III.4. tega razpisa.
Vsi prijavitelji pod to točko pa morajo
priložiti še:
– opis dejavnosti, za katero prosijo za
sofinanciranje (npr. računalniško oblikovanje programa, izdelava vodil, izdelava učbenikov za učenje na daljavo),
– predviden potek dejavnosti z natančno
določenimi rezultati in roki (tudi po fazah),
– opis delovne skupine z njenimi referencami.
7. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točkama C1 in C2 morajo izpolnjevati pogoje, ki so za navedene dejavnosti
določeni z ustreznima projektoma Andragoškega centra Republike Slovenije.

8. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točkami C3 in C4 morajo prijavi na
razpis priložiti podroben načrt izvedbe, v
katerem morajo biti navedeni:
– cilji koordiniranega nastopanja v TVU
2001,
– vsebina z navedbo predvidenih:
– sodelujočih (pod)izvajalcev TVU
2001 (število in struktura),
– prireditev in drugih akcij,
– ukrepov za medijsko in vizualno promocijo,
– načinov sofinanciranja,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– terminski načrt.
9. Prijavitelji za infrastrukturno dejavnost
pod točko C5 morajo ponudbi na razpis
priložiti podroben načrt izvedbe, v katerem
morajo biti navedeni:
– vsebina in cilji,
– metodologija izvedbe,
– pričakovani rezultati,
– odgovorni nosilec ter izvajalci,
– roki za izvedbo in
– dokazila o vključenosti v katerega od
programov Evropske unije.
Prednost pri izbiri bodo imeli izobraževalni programi in infrastrukturne dejavnosti,
ki bodo skladni s cilji v strokovnih podlagah
za nacionalni program izobraževanja odraslih in ki bodo ustrezali drugim kriterijem,
določenim v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
ne bo upoštevalo morebitnih prijav javnih
zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki jih (so)financira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb, prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb
in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.
IV. Rok in način prijave na razpis: rok za
oddajo prijav je 20 dni po objavi tega razpisa.
Prijave na predpisanem obrazcu z vso
potrebno dokumentacijo morajo biti poslane priporočeno po pošti na Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prijave pošljite na obrazcih za prijavo na
razpis v zaprti kuverti z označenim imenom
in naslovom prijavitelja z oznako v levem
zgornjem kotu na prednji strani kuverte, in
sicer: “Ne odpiraj - vloga za Javni razpis za
sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu
2001/2002”. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov prijavitelja.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijaviteljem neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki
ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu razpisa: v skladu z drugim odstavkom
76. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-
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vanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 45 dneh po poteku prijavnega roka.
VI. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Ulica Stare pravde 6, v Ljubljani, v delovnem času pri Marini
Horvat. Dostopna je tudi na spletnih straneh
http://www.mss.edus.si/ministrstvo/mss/odrasli_sof.asp
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 31/2001
Ob-49113
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 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 projektov in
publikacij s področja strpnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje:
A) projektov mladinskega dela s področja osveščanja in spodbujanja strpnosti, solidarnosti, spoštovanja drugačnosti in človekovih pravic;
B) izdajanja publikacij s področja, opredeljenega v A) točki - zgoraj, ki so uporabne
pri delu z otroki in mladimi.
Naročnik sofinancira le stroške tiska in
stroške priprave na tisk publikacije, ne sofinancira pa avtorskih honorarjev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
Za področje A:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS;
– 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) ponudnik lahko na ta javni razpis prijavi samo projekt ali del projekta, ki bo izvajan
v času od 1. 1. 2001 do 15. 9. 2001 in ki
je namenjen mladinski populaciji v starosti
od 15. do 29. leta;
c) ponudnik mora za izvajanje projekta
zagotoviti:
– najmanj 50% delež sofinanciranja projekta iz drugih virov in
– najmanj 25% delež sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev;
d) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
e) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa,
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in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
f) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
Za področje B:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom pravne osebe, ki je registrirana za izdajanje publikacij;
b) ponudnik lahko na ta javni razpis prijavi samo publikacijo, ki bo izdana do 31. 12.
2001 in ki je namenjena otrokom v starosti
od 6. do 14. leta in mladini v starosti od 15.
do 29. leta;
c) ponudnik lahko na tem javnem razpisu pridobi za sofinanciranje izdaje publikacije največ 50% sredstev;
d) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
e) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa,
in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
f) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.
4. Merila za dodelitev sredstev:
Področje A:
– vključenost in struktura mladih,
– relevantnost projekta in potreba po njegovi izvedbi,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost projekta,
– mladinska iniciativnost,
– izvedljivost projekta,
– trajanje projekta,
– reference ponudnika glede na predmet razpisa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– metoda dela,
– vpliv projekta na družbeno skupnost,
– sodelovanje z drugimi organizacijami
in posamezniki,
– izvajanje delavnic iz Vzgojno-izobraževalnega priročnika »Vsi drugačni – vsi enakopravni« (Informacijsko dokumentacijski
center Sveta Evrope, 1998).
Področje B:
– reference ponudnika glede na predmet razpisa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– relevantnost vsebine glede na predmet razpisa,
– izobraževalni namen,
– dodatne aktivnosti, povezane z izdajo
publikacije,
– primernost vsebine populaciji otrok in
mladine,
– recenzija publikacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
6,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti za področje A porabljena do 15. 9. 2001 in za področje B
do 31. 12. 2001, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb:
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, najpozneje do petka, 8. 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:
– v primeru ponudbe pod A :vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba za projekt strpnost”,
– v primeru ponudbe pod B :vidna označba: “Ne odpiraj - Ponudba za publikacijo”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z
drugim odstavkom 76. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih ponudb (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli obvestilo o odpiranju ponudb.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega 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 dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada
RS za mladino, po pošti ali elektronski pošti. Razpisna dokumentacija je ponudnikom
na voljo tudi na disketah.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki 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
Št. 663-05-036/01-03
Ob-48999
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99), Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavlja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za sofinanciranje programov v podporo
družini v letu 2001
I. Predmet razpisa so:
1. Preventivni programi za preprečevanja nasilja v družinah;
2. Preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladine.
II. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 20,000.000 SIT.
III. Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2001.
IV. Pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, in:
1. izvajajo program v Republiki Sloveniji;
2. so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321,
85.322, 85.323 in 80.422 po Uredbi o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS,
št 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98)
ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni
register ali pa so registrirane za opravljanje
te dejavnosti pri državnih organih;
3. program izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
4. imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa;
5. imajo načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji;
6. imajo izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
V. Kriteriji za izbor:
A. Izločeni bodo programi, ki niso predmet razpisa in programi, ki so sestavni del
javne službe.
B. Pri izboru programov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
1. jasno zastavljeni cilji programa;
2. metode dela v programu zagotavljajo
doseganje ciljev;
3. natančno opredeljeni uporabniki programa;
4. predvideno število ur vključenosti posameznega uporabnika v program v določenem časovnem obdobju zagotavlja doseganje ciljev;
5. primerna usposobljenost izvajalcev z
ustreznimi referencami;
6. izvajalci programa so tudi prostovoljci;
7. nosilec izvajanja programa je nevladna organizacija;
8. program uvaja inovativne metode dela;
9. uspešno izvajanje programa v preteklih letih;
10. predvidene so ustrezne metode
spremljanja in ocenjevanja učinkov programa;
11. program mora biti ovrednoten na način, ki zagotavlja jasen pregled vseh prihodkov in odhodkov; med prihodke je potrebno vključiti vse predvidene vire, med odhodke pa je potrebno vključiti vse predvidene odhodke, ki morajo biti skladni z
načrtovanimi dejavnostmi programa;
12. glede na število uporabnikov predvideni odhodki programa ne smejo biti bistve-
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no 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 z zgoraj navedenimi kriteriji. Posamezni kriterij bo
ovrednoten z 0 ali 1 točko. Programi, ki od
možnih 12 točk ne bodo zbrali 8 točk, bodo
izločeni iz nadaljnje obravnave.
VI. Merila za sofinanciranje:
1. sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa - stroški dela redno zaposlenih,
izdatki za blago in storitve, vezani na izvajanje programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven redne zaposlitve,
stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce;
2. pri odmeri višine sredstev za blago in
storitve bo upoštevana nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi;
3. pri določitvi deleža sredstev sofinanciranja bo upoštevano število prijavljenih
programov, ki bodo ustrezali kriterijem, in
razpoložljiva sredstva razpisa.
VII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. prijava na obrazcu “Prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov v podporo družini za leto 2001“;
2. priloge, zahtevane v obrazcu;
3. obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije ali sklep o vpisu v sodni register oziroma priglasitveni list za fizične osebe ali odločba o registraciji društva in statut
društva;
4. izpolnjen, na vsaki strani parafiran,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
Ponudbo dostavite v zaprti kuverti z natančno oznako na sprednji strani: “Ne odpiraj - javni razpis programov v podporo družini“.
Vsak program mora biti predložen v svoji
kuverti.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, zato morajo biti na hrbtni strani kuverte opremljene z naslovom pošiljatelja.
VIII. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na recepciji Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, IV. nadstropje, Kotnikova 5, Ljubljana ali na internetu
na
naslovu
http://www.sigov.si/mddsz/index.htm.
Vse informacije v zvezi z razpisom vlagatelji lahko dobijo vsak dan med 9. in 12. uro
na telefonski številki 478-34-05, Lucija Kastelic.
IX. Rok za prijavo je do vključno 15. 6.
2001.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14.
ure oddana v glavni pisarni ministrstva (soba
22) oziroma če je zadnji dan roka oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
X. Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb 18. 6. 2001.
Ponudniki bodo o izboru programov obveščeni v 30 dneh od dneva zaključenega
odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-49030
Na podlagi določb Zakona o javnih financah (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 Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01)
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana razpisuje:
sofinanciranje revije za potrošnike v
letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji:
I. Predmet: sofinanciranje revije za potrošnike v letu 2001.
II. Pogoji
1. vlagatelj mora biti vpisan v register
potrošniških organizacij Urada RS za varstvo potrošnikov na podlagi veljavnih predpisov;
2. vlagatelj mora izdajati potrošniško revijo brez oglasov.
III. Merila
1. ponujenih več številk izdane revije –
maks. 25%,
2. cena – maks. 50%,
3. članstvo v mednarodnih organizacijah
za primerjalno ocenjevanje blaga in storitev
– maks. 25%.
Za vsako izpolnjeno merilo se dodeli vlagatelju ustrezno število točk. Najugodnejši
bo tisti vlagatelj, ki bo zbral skupno najvišje
število točk.
3. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirno
8,000.000 SIT.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2001.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene 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, Kotnikova 5,
Ljubljana – sprejemna pisarna.
Vloge z navedbo vlagatelja morajo biti
oddane v zapečatenih ovitkih, ki morajo biti
označeni z “Ne odpiraj-vloga, Vloga za sofinanciranje revije za potrošnike v letu 2001”.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Datum , čas in kraj odpiranja vlog:
odpiranje vlog bo 7. 6. 2001 ob 12. uri v
veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo
(tretje nadstropje), Kotnikova 5, Ljubljana.
Predstavniki vlagateljev, ki se bodo udeležili
odpiranja vlog, morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje vlagatelja in imeti s sabo dokument, s katerim se
lahko legitimirajo.
7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
najkasneje do 2. 7. 2001.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS
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za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 1. nadstropje, kontaktna oseba je
Marcela Uršič, tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-49145
Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS
na področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 2001
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za
pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za
uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter
za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik
(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega
osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega
šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok
in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske
in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter
dopolnilnega pouka slovenskega jezika in
kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval (-a) najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno
vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v 3. točki tega razpisa, poleg tega pa še:
– da je dosegel (-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se lah-
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ko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v 3. točki tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in
objavil (-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega
in izvirnega oziroma je pripravil (-a) več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno ocenjeni
in so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v 3. točki tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in
objavil (-a) vsaj eno izvirno znanstveno delo
s področja vzgoje in izobraževanja, ki je
pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v 3. točki tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če
dosega nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu,
ali če se je vidno uveljavil (-a) na področju
dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev (-ic) oziroma vzgojiteljev
(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata (-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
6. Obrazec za prijavo na razpis (neobvezen) in dodatne informacije dobite pri Rozmeri Žilevski (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport), tel. (01)4785384. Obrazec
je dosegljiv tudi na internetu na naslovu:
http://www.mss.edus.si/solstvo/nagrajenci01.asp.
7. Predlogi z utemeljitvijo in dokazili morajo prispeti v zaprti ovojnici in z označbo
pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana s pripisom: “Ne odpiraj - Razpis za
nagrade na področju šolstva“. Ne glede na
način prenosa morajo predlogi prispeti na
zgoraj navedeni naslov oziroma v glavno pisarno ministrstva najkasneje do 31. avgusta
2001, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 333-01-5/2001
Ob-48970
Občina Krško, CKŽ 14, Krško objavlja
na podlagi določil Odloka o proračunu občine Krško za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
27/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00)

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Krško
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in
drugih prireditev, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska v občini Krško oziroma
promocija kraja in vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja. Občina Krško bo
financirala prireditve, ki so se odvijale v času od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001.
II. Upravičenci do sredstev po tem razpisu: na razpis se lahko prijavijo:
– pravne in fizične osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah,
– društva, če so registrirana v skladu z
zakonom o društvih,
– zavodi, ki so oblikovani v skladu z zakonom o zavodih,
– javni gospodarski zavodi in javna podjetja, ustanovljena na podlagi zakona o
gosp. javnih službah in se ukvarjajo s pospeševanjem, razvojem in promocijo turizma.
Prednost bodo imele osebe s sedežem
v Občini Krško.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 3,000.000 SIT na proračunski postavki 5520 Razvojno promocijske aktivnosti. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo prireditve, ki so javno organizirane širše od obsega občine Krško in izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:
– so del celovitega programa prireditve
z daljšim obdobjem trajanja,
– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njim vnaprej seznanjena
v publikacijah in na drug ustrezen način,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje,
– zajemajo večje območje (celotno regijo),
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine,
– so pretežno brezplačne oziroma je cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
– pomenijo oživitev mestnih jeder,
– imajo mednarodni značaj.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki:
– so v stečajnem postopku,
– pripravljajo turistične prireditve, ki so
več kot 50% ali v celoti sofinancirane iz
drugih virov občinskega proračuna,
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve in sejmi lokalnega pomena,
– športne prireditve.
Občina Krško bo sofinancirala projekte
največ do 30% celotne vrednosti projekta.
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge, ki
vsebuje naslednje:
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1. podatki o prosilcu: Ime in priimek,
točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, žiro račun, davčna številka
in razpisne dokumentacije:
2. dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada RS,
3. registracija in odločbo za opravljanje
dejavnosti ali potrdilo o vpisu v register podjetnikov, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
4. reference predlagatelja vloge,
5. dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve, če je le ta mednarodna,
6. izdelan projekt prireditve,
7. način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
8. vrednost in cena celotne prireditve s
finančno konstrukcijo in način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve,
9. izjavo vlagatelja, da so vsi podatki v
vlogi resnični in da so kopije dokumentov
enake originalom,
10. izjavo, da se vlagatelj strinja s predloženo pogodbo,
11. dokazilo pristojne institucije, da vlagatelj ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali
v likvidaciji ali da je prenehal poslovati na
podlagi sodnega ali druge prisilne odločbe,
ne sme biti starejše od 30 dni.
VI. Naknadno zahtevana dokumentacija:
s sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih
sredstev mora upravičenec po realizaciji
projekta predložiti še:
– poročilo o izvedbi prireditve, če le-ta
še ni bila realizirana,
– obračun prireditve.
VII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili se zavrže.
VIII. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo prispeti
najkasneje do 30. 6. 2001 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj -javni
razpis za prireditve.”
Datum odpiranja vlog bo 2. 7. 2001 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso javna.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.
X. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini
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Krško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske
dejavnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
49-81-292, kontaktna oseba Melita Čopar.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v
tajništvu oddelka za gospodarske dejavnosti občine Krško.
Občina Krško
Št. 333-01-5/2001
Ob-48972
Občina Krško, CKŽ 14, Krško objavlja
na podlagi določil Odloka o proračunu občine Krško za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
27/01) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00)
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Krško za leto 2001
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v občini Krško za leto
2001, ki vsebujejo naslednje aktivnosti:
– organizacije in izvajanje čistilnih akcij v
kraju,
– vzdrževanja in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, turistične
signalizacije in ostale turistične infrastrukture),
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditve,
– urejanja in vzdrževanja pešpoti in kolesarskih poti,
– sodelovanja s KS in drugimi društvi v
kraju,
– delovanja turističnega podmladka v
okviru TD,
– izdajanja propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,
– sodelovanja in promocije kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine.
Občina Krško bo sofinancirala aktivnosti
programa, ki so se odvijale v času od 1. 7.
2000 do 30. 6. 2001.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu:na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju občine Krško in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Krško,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani kot turistično društvo,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo.
3. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je 2,000.000 SIT
na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja turističnih društev. Sredstva
se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del
tega razpisa.
Občina Krško bo sofinancirala tudi do
50% materialnih stroškov za turistično označevanje.
4. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki 1
točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z vsoto vseh priznanih točk in se tako izračuna
vrednost točke. Z vrednostjo točke pomnožimo število priznanih točk posameznemu
društvu.

Vrednost posameznih kategorij:
– organizacije in izvajanje
spomladanske čistilne akcije
v krajih, ki jih pokrivajo TD
300 točk,
– vzdrževanja in urejanje kraja
skozi obdobje razpisa (zelenice,
cvetlične grede, turistične signalizacije in ostale turistične infrastrukture)
50 točk,
– urejanja in vzdrževanja pešpoti
in kolesarskih poti,
50 točk,
– tradicionalne prireditve, ki
trajajo tri dni in več
100 točk,
– tradicionalne prireditve, ki
trajajo en dan
40 točk,
– tradicionalne prireditve, ki
trajajo do 5 ur
30 točk,
– tradicionalna prireditev, ki je
sestavni del letnega koledarja
prireditev in je turistična javnost
z njimi v naprej seznanjena v
publikacijah
30 točk,
– predstavljanje kulturne dediščine, naravne dediščine in
ljudskih običajev za turistične
namene
30 točk,
– prireditev, ki jo turistično
društvo soorganizira
10 točk,
– sodelovanje in koordinacija
med društvi in udeležba na
raznih prireditvah in sejmih
20 točk,
– izdajanja propagandnega
materiala za promocijo turistične
ponudbe
30 točk,
– ostalo
10 točk.
5. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga dobite na Oddelku za gospodarske zadeve Občine Krško, z osnovnimi
podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva, število članov društva, žiro račun društva, ime
in priimek predsednika društva, telefon,
b) aktivnosti oziroma prireditve, ki so
predmet tega razpisa,
c) predračunska oziroma obračunska vrednost prireditve z navedbo virov financiranja,
d) zaprošena višina sofinancirnja,
e) terminski plan izvajanja prireditve oziroma aktivnosti (začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2001,
– poročilo o delu TD v obdobju od 1. 7.
2000 do 30. 6. 2001,
– koledar prireditev v letu 2001,
– finančni načrt za prireditve in akcije, ki
so predmet javnega razpisa ,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup.
6. Naknadno zahtevana dokumentacija
S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi akcije oziroma prireditve, če le ta še ni bila realizirana,
– obračun prireditve.
7. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
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3. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil se zavrže.
8. Roki za vložitve: zahtevki za dodelitev
sredstev po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 15. 6. 2001 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj -javni
razpis za turistična društva.”
Datum odpiranja vlog bo 18. 6. 2001 ob
10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso javna.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog.
10. Informacije: vse informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini Krško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske dejavnosti vsak dan od 8. do 10. ure na tel.
49-81-292, kontaktna oseba Melita Čopar.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v
tajništvu oddelka za gospodarske dejavnosti občine Krško.
Občina Krško
Št. 465-01-05/01-1390
Ob-49062
Na podlagi 47. člen Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. člen pravilnika o prodaji, oddaji v zakup
(najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ljutomer (Ur. l.
RS, št. 110/00) in sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer, št.465-02-7/01-602 z
dne 27. 2. 2001, Občina Ljutomer, Vrazova 1, objavlja
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo za trg s končnim rokom za
oddajo vlog
I. Predmet razpisa:
Komunalno urejena stavbna zemljišča na
vogalu Prešernove ul. in Ul. I. slovenskega
tabora v Ljutomeru, ki so v lasti Občine Ljutomer:
– parc. št. 1923/1 dvorišče v velikosti
245 m2 k.o. Ljutomer,
– parc št. 1915/6 zelenica v velikosti
524 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1915/7 zelenica v velikosti
125 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 2842/4 pot v velikosti 314 m2
k.o. Ljutomer.
Izbrani kupec bo poslovno-stanovanjski
objekt dolžan zgraditi v skladu s končnim
poročilom vabljenega projektnega natečaja
z dne 10. 8. 2000 za pridobitev idejne zasnove z dne 22. 11. 2000 in z zaključki
strokovne komisije z dne 28. 11. 2000.
Izbrana idejna zasnova objekta je bila posredovana s strani podjetja Domus, d.o.o.,
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Ljutomer, kateri je izdelovalec tudi tehnične
dokumentacije.
Kupec je dolžan izgradnjo objekta končati najpozneje v roku 2 let od plačila kupnine.
Kupca zemljišča oziroma investitorja poslovno-stanovanjskega objekta se zaveže,
da bo sedanjemu najemniku zemljišča (najemna pogodba z dne 3. 4. 1996) zagotovil
nakup ustreznih poslovnih prostorov po pravilu “prvi med enakimi”.
II. Cena zemljišča: vrednost m2 komunalno urejenega stavbnega zemljišča na dan
28. 3. 2001 znaša 15.000 SIT – skupaj
18,120.000 SIT in se revalorizira z indeksem rasti cen v stanovanjski gradnji na dan
podpisa kupoprodajne pogodbe.
Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
parcelacije, pridobitve GD, prometnega davka na nepremičnine, prenosa lastništva zemljišča. Stroški komunalne opreme ne vključujejo stroškov izvedbe priključkov objekta
na javno infrastrukturo.
Kupec nosi tudi stroške izdelave projektne dokumentacije.
III. Plačilni pogoji: vrednost komunalno
urejenega zemljišča, parcelacije in objave
razpisa je izbrani interesent dolžan poravnati v 15 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe. V nasprotnem primeru se pogodba
šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
Vpis lastništva v zemljiško knjigo je možen
šele po plačilu vseh stroškov.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. krajši rok izgradnje objekta:
– do 2 let od plačila kupnine, 20 točk,
– do 1,5 let od plačila kupnine, 35 točk;
2. predviden program dejavnosti, ki
vključuje možnost zagotovitve poslovnih prostorov:
– za Center za socialno delo Ljutomer,
20 točk,
– Urada za delo Ljutomer, Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve RS, 20
točk,
– možnost izgradnje varovanih stanovanj,
10 točk;
3. ponudnik, ki ima več že znanih soinvestitorjev (brez 2. točke), 15 točk.
Za partnerstvo z resornim ministrstvom
in za izgradnjo varovanih stanovanj se priloži
kot dokazilo pisna namera o sodelovanju v
predmetni zadevi.
Ustrezen dokument mora ponudnik
predložiti tudi kot dokaz za 3. točko.
V. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki ob prijavi predložijo:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,
– pravne osebe: sklep o registraciji v Republiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki bo
sodelovala pri odpiranju ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati točen naziv ponudnika in njegov naslov.
VI. Natečajni postopek: ponudniki so
pred prijavo na razpis dolžni plačati 10%
varščine za resnost ponudbe v višini
1,812.000 SIT na ŽR Občine Ljutomer št.
51930-630-76197. Izbranemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino, drugim se
vplačana varščina vrne (brez obresti) v 8
dneh po prejetju izida razpisa. Če kupec, ki
je uspel na razpisu, ne sklene pogodbe v

določenem roku iz tega razpisa, se mu plačana varščina ne vrne.
Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
v roku 30 dni od objave razpisa na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripisom: “Javni
razpis – Prešernova 17 – Ne odpiraj”.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in V.
točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju s
pogoji javnega razpisa.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 28. 6. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Ljutomer.
O izidu javnega razpisa bodo vsi ponudniki obveščeni v 10 dneh od odpiranja ponudb. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe je v 20 dneh od vročitve obvestila o
izboru ponudnika.
Občina si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe kljub ustreznosti ponudbe.
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40.
Občina Ljutomer
Št. 465-01-5/01-1390
Ob-49065
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 6., 9. in
10. člena pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbenih zemljišč v lasti Občine Ljutomer
(Ur. l. RS, št. 110/00) in sklepa Občinskega
sveta
občine
Ljutomer,
št.
465-02-7/01-1234 z dne 27. 3. 2001, Občina Ljutomer, Vrazova 1, objavlja
javni razpis
za prodajo poslovnega prostora s
končnim rokom za oddajo vlog
I. Predmet razpisa: poslovni prostor v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na Prešernovi 3 v Ljutomeru v velikosti 129,20
m2, ki je v lasti Občine Ljutomer in sorazmerni delež (27,66%) zemljišča parc. št.
2102/1 dvorišče v velikosti 184 m2 in parc.
št. 2102/2 stavbišče s stanovanjsko stavbo
v velikosti 383 m 2, obe ZKV št. 404 k.o.
Ljutomer.
Prostor se nameni za opravljanje mirne
dejavnosti (intelektualne in druge storitve,
trgovina).
II. Cena poslovnega prostora: vrednost
nepremičnine znaša 11,180.616,30 SIT in
zajema vrednost poslovnega prostora, komunalne opreme in sorazmernega oziroma
idealnega solastninskega deleža na zemljišču – 27,66%). Vrednost nepremičnine je
ocenjena na dan 28. 3. 2001 in se revalorizira z indeksom rasti cen v stanovanjski
gradnji na dan podpisa kupoprodajne pogodbe.
Kupec krije tudi stroške objave razpisa,
pridobitve GD, prometnega davka na nepremičnine in prenosa lastništva zemljišča.
Stroški komunalne opreme ne vključujejo
stroškov izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo.
III. Plačilni pogoji: kupnino in ostale stroške je izbrani interesent dolžan poravnati v
30 dneh od podpisa kupoprodajne pogodbe. V nasprotnem primeru se pogodba šteje
za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. Vpis
lastništva v zemljiško knjigo je možen šele po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov.
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IV. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– dosedanja vlaganja v objekt: 30 točk,
– vsebina programa za katerega bo objekt namenjen oziroma večinski del programa v tem objektu, ki bo zadovoljeval širše
interese lokalne skupnosti kot so:
– programi s področja družbenih dejavnosti: 40 točk,
– trgovina in druge storitve: 20 točk,
– ponudnik, ki že opravlja dejavnost v
Občini Ljutomer in jo zaradi pomanjkanja
prostorov želih razširiti: 10 točk,
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v
občini (kadrovski načrt zaposlitve): 20 točk.
V. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki ob prijavi predložijo:
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije,
– pravne osebe: sklep o registraciji v Republiki Sloveniji in pooblastilo osebi, ki bo
sodelovala pri odpiranju ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati točen naziv ponudnika in njegov naslov.
VI. Natečajni postopek: ponudniki so
pred prijavo na razpis dolžni plačati 10%
varščine za resnost ponudbe v višini
1,118.061 SIT na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197. Izbranemu ponudniku
se varščina vračuna v kupnino, drugim se
vplačana varščina vrne (brez obresti) v 8
dneh po prejetju izida razpisa. Če kupec, ki
je uspel na razpisu, ne sklene pogodbe v
določenem roku iz tega razpisa, se mu plačana varščina ne vrne.
Ponudniki morajo pisne ponudbe vložiti
v roku 30 dni od objave razpisa na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer, v zaprti kuverti – s pripisom: “Javni
razpis – Prešernova št. 3 – Ne odpiraj”.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini, potrdila iz IV. in V.
točke razpisa in pisno izjavo o strinjanju s
pogoji javnega razpis.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 28. 6. 2001 ob 14. uri v sejni sobi
Občine Ljutomer.
O izidu javnega razpisa bodo vsi ponudniki obveščeni v 10 dneh od odpiranja ponudb. Rok za sklenitev kupoprodajne pogodbe je v 20 dneh od vročitve obvestila o
izboru ponudnika.
Občina si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe kljub ustreznosti ponudbe.
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-40.
Občina Ljutomer
Ob-49066
Javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Ljutomer za leto 2001
1. Občina Ljutomer bo za delovanje turističnih društev na področju turizma sofinancirala naslednje delovne vsebine:
a) ocena prireditev, ki jih TD planira in so
pomembne za promocijo občine in predstavljajo ohranjevanje kulturne dediščine z
oceno ali je TD bilo tudi izvajalec prireditev
ali samo organizator in koordinator drugih
društev v kraju, na občinski ali regijski ravni
in na ravni države,
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b) delovanje turističnega podmladka v
okviru TD na šolah ali pa v kraju delovanja
TD,
c) delovanje sekcij v TD, ansambli, kulturne skupine, folklora itd.,
d) organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,
e) vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, obveščevalne table, smerokazi, nastavljanje in vzdrževanje vališč in krmišč za ptice,
f) urejanje in vzdrževanje ter organiziranje obiskov na učnih poteh,
g) urejanje in vzdrževanje sprehajalnih,
kolesarskih in jahalnih stez,
h) sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju ali v občini,
i) pridobitev statusa društva, ki deluje v
javnem interesu,
j) izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,
k) izvajanje ali sodelovanje na drugih ekoloških akcijah (razen čistilnih akcij) v kraju
ali skupno z drugimi TD, ki so skupno organizirana,
l) šolanje in izpopolnjevanje kadrov v turizmu,
m) sodelovanje in promocija kraja na sejmih, razstavah in drugih predstavitvah občine.
2. Za uresničevanje programskih nalog na
področju turizma, se turističnim društvom sofinancira iz občinskega proračuna 2001 po
Merilih za oceno programov turističnih
društev, ki so bila potrjena s sklepom na
Občinskem svetu Občine Ljutomer, dne
28. 2. 2000 in na podlagi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer (Ur. l. RS, št. 54/99).
3. Na razpis se lahko prijavijo turistična
društva na območju občine Ljutomer, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo,
– aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki je v javnem
interesu.
4. Predlagatelji morajo posredovati:
– natančen opis programa, ki mora biti
finančno ovrednoten po 1. točki razpisa,
– izpolnjevanje pogojev pod 3. točko
razpisa s fotokopijami dokazil.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene z višino odobrenih točk po točkovnem
sistemu v skladu merili za oceno programov
ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v
ta namen. Predlog izbora programov pripravi tričlanska komisija s strani župana, obravnava ga Odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem, dokončno pa ga potrdi občinski svet. O odločitvi bodo prijavitelji obveščeni s sklepom.
6. Predlagatelji morajo programu priložiti tudi izpolnjeno prijavo, ki jo dobijo na Občini Ljutomer.
7. Rok za prijavo na razpis je 30 dni po
tej objavi.
8. Prijave z programi v zaprti kuverti z
oznako: “Turistični programi 2001“, pošljite

na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1,
9240 Ljutomer.
9. Vse informacije in prijavo na razpis
dobite v Uradu župana Občine Ljutomer,
Vrazova 1, ali po telefonu 584-90-55, kontaktna oseba Renata Zrinski.
10. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju za tekoče koledarsko leto.
Občina Ljutomer
Št. 012-6/01
Ob-49100
Na podlagi 5. in 42. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92),
7. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99)
in sklepa občinskega sveta št 17/01 Občina Žiri objavlja
javni razpis
za izbor kandidata za podelitev
koncesije za opravljanje javne službe
na področju zobozdravstvenega
varstva odraslih
Ta javni razpis obsega izbor kandidata
za podelitev nadomestne koncesije za
opravljanje zobozdravstvenega varstva odraslih za prebivalce na območju mreže zdravstvenega varstva občine Žiri.
I. Pogoji za izbor:
– dejavnost se bo izvajala v najetih prostorih – ordinaciji Zdravstvene postaje Žiri,
Trg svobode 3, Žiri,
– kandidat za koncesionarja bo moral zaposliti medicinsko sestro po lastni izbiri,
– kandidat se mora v vlogi zavezati, da
bo prevzel pogoje obstoječega aneksa k
pogodbi z ZZZS Kranj z dosedanjim koncesionarjem.
II. Kandidati morajo predložiti:
– lastnoročno podpisano vlogo za kandidiranje na razpisu za izbor kandidata za
podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva
odraslih, v kateri naj opišejo vse eventuelne
dodatne bonitete, ki bi jih bili poleg opravljana osnovne zobozdravstvene dejavnosti
pripravljeni in sposobni ponuditi koncedentu oziroma pacientom, predstavijo naj tudi
svoje poglede na delo in razvoj s koncesijo
podeljene dejavnosti,
– dokazila o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za delo v zasebni zobozdravstveni dejavnosti (odločbo o vpisu v
register zasebnih zdravstvenih delavcev),
– reference – potrdilo o najmanj treh letih opravljanja zobozdravstvene službe za
odrasle,
– izjavo o nameri najema prostorov v ZD
Žiri.
III. Kandidati morajo vlogo z dokazili oziroma s prilogami o izpolnjevanju predpisanih pogojev v roku 15 dni od objave, to je
do 11. 6. 2001 predložiti pisno v zaprti
kuverti na naslov: Občina Žiri, Trg svobode
2, 4226 Žiri, z oznako »Razpis – izbor kandidata za koncesijo« s pripisom »Ne odpiraj!«. Kandidati bodo o odločitvi komisije v
zvezi z izborom kandidata za podelitev koncesije obveščeni v 8 dneh po poteku prijavnega roka.
Koncesija bo konkretni fizični ali pravni osebi podeljena na podlagi odločbe v upravnem
postopku. Z izbranim kandidatom bo v določenem roku sklenjena koncesijska pogodba.
Občina Žiri
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Ob-49308
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.-7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskege arheološkega društva za
izjemne dosežke na področju arheologije v
Sloveniji
razpis
za nagrado, priznanje, častno
in zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva
Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke
doma in v tujini.
Priznanji Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konzervatorske dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlog za podelitev nagrad, priznanj,
častnega in zaslužnega članstva mora vsebovati poleg podatkov o kandidatu tudi utemeljitev z dokazili. Za priznanje, častno in
zaslužno članstvo lahko kandidirajo snovalci vseh prireditev in dogodkov iz leta 2000.
Za nagrado ali priznanji lahko kandidirajo slovenski državljani, za častno ali zaslužno članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v R Sloveniji ali tujini, najkasneje do 10. 6. 2001 na
naslov Gorenjski muzej Kranj, Slovensko arheološko društvo, Tomšičeva 44, 4000
Kranj s pripisom: Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo

Razpisi delovnih
mest
Št. 111-2/01-0515

Ob-48985

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):
a) – 1 prosto mesto višjega sodnika
na socialnem oddelku Višjega delovnega in socialnega sodišča.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
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sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111/01
Ob-48973
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana, objavlja na
podlagi 41. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 75/94) in 8. člena Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje (Uradni list RS št. 17/89) javni
razpis za delovno mesto
direktorice oziroma direktorja Javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje.
Na razpisano delovno mesto se lahko
prijavi kandidatka oziroma kandidat, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo ustrezne usmeritve,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva,
– da izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela arhiva in
– da ima znanje najmanj enega tujega
jezika.
Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo
imenovan/a za direktorico oziroma direktorja zavoda za obdobje petih let.
Kandidatka oziroma kandidat mora prijavi priložiti življenjepis, morebitno bibliografijo, predlog programa dela in razvoja zavoda
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.
O izidu razpisa bodo kandidatke in kandidati obveščeni v tridesetih dneh od dneva
objave razpisa.
Prijave morajo kandidatke oziroma kandidati poslati v zaprti ovojnici s pripisom
»Razpis-ZAC« najkasneje v desetih dneh po
objavi tega razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Št. 612-3/2001
Ob-48982
Na podlagi drugega odstavka 65. člena
Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93),
prvega in drugega odstavka 25. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za
gozdove Slovenije (Ur. l. RS, št. 72/93,
43/94, 15/98), 41. člena Statuta Zavoda
za gozdove Slovenije in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Zavodu za gozdove Slovenije, razpisujemo
delovno mesto (reelekcija)
vodjo območne enote Tolmin.
Pogoji:
– univerzitetno izobrazbo gozdarske
smeri,
– opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,

– aktivno znanje enega svetovnega jezika,
– izpit za voznika B kategorije,
– organizacijske sposobnosti, komunikativnost in samoiniciativnost,
– najmanj petletne delovne izkušnje pri
delu v gozdarstvu in triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih (pisno
mnenje delodajalca pri katerem so bile te
izkušnje pridobljene).
Vodjo območne enote bo imenoval Svet
območne enote Tolmin s soglasjem direktorja, za dobo štirih let in je lahko po končanem mandatu ponovno imenovan.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote v 15
dneh po objavi na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, s pripisom
»za razpis vodja OE«.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-49209
Svet OŠ Janka Padežnika, Iztokova ul.
6, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96 in 23/96).
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Dela bo začel opravljati 1. 10. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Sveta šole, z oznako “Razpis”.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
OŠ Janka Padežnika, Maribor
Št. 108-3/01

Ob-49253

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Knjižnica
Brežice
za pet let s polnim delovnim časom.
Pričetek dela: 1. 1. 2002.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovne dobe,
– organizacijske sposobnosti,
– aktivno in pasivno znanje slovenskega
jezika,
– slovensko državljanstvo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v zaprtih ovojnicah v štirinajstih dneh
po objavi razpisa na gornji naslov s pripisom: Za prosto delovno mesto direktorja
Knjižnice Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno.
Občina Brežice
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Druge objave
Ob-49338
Na podlagi 30. in 34. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL
47/98, 12/99) – dalje Zakon ter Sklepa o
privatizaciji družbe G&P Hoteli Bled, Hotelirstvo in turizem, d.o.o., Bled, Cankarjeva
6, Slovenska razvojna družba d.d.- v nadaljevanju: SRD, objavlja
ponudbo
za odkup dela poslovnega deleža
družbe G&P Hoteli Bled, d.o.o.,
Bled z uporabo načina interne
razdelitve
I. Predmet ponudbe
1. Ponudba se nanaša na odkup navadnega poslovnega deleža družbe G&P Hoteli Bled d.o.o., Bled, Cankarjeva 6, ki pripada
osnovnemu
vložku
višine
1.727,004.000 SIT, ki je predmet privatizacije po Zakonu, in sicer poslovni delež v
višini 345,400.800 SIT, kar predstavlja
20 % osnovnega kapitala družbe, z načinom interne razdelitve.
II. Upravičenci
2. Ponudba se nanaša izključno na upravičence, kot jih opredeljuje Zakon, in sicer
na zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce družbe G&P Hoteli Bled d.o.o.,
Bled, Cankarjeva 6 oziroma njene pravne
predhodnice, njihove družinske člane ter
upravičence iz 2. odst. 29. člena Zakona;
III. Prodajna cena
3.1. Prodaja bo potekala po delih poslovnega deleža, ki je predmet privatizacije,
in sicer po osnovnih vložkih v nominalni višini 14.000 SIT.
3.2. Prodajna cena za osnovni vložek v
nominalni višini 14.000 SIT v interni razdelitvi znaša 16.470 SIT.
IV. Vplačilo kupnine
4.1. Vplačilo kupnine v okviru interne
razdelitve se opravi z lastniškimi certifikati,
deponiranimi na podlagi javnega razpisa,
oziroma potrdili za manj izplačane neto
osnovne plače iz 25.a člena ZLPP, pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato lastniške certifikate. V primeru preplačila upravičencev se upošteva
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca.
V. Čas vpisovanja, vpisna mesta
5.1. Upravičenci lahko vpišejo in vplačajo osnovni vložek na sedežu G&P Hoteli
Bled d.o.o., Bled, Cankarjeva 6, s pričetkom osmega dne od dneva objave v trajanju
60 dni, od ponedeljka do petka med 8. in
11. uro.
VI. Izguba pravice do vpisa, izključitev
jamčevanja, dodatne informacije
6.1. Upravičenci, ki v roku za vpis in
vplačilo osnovnega vložka po tej ponudbi
osnovnega vložka ne vpišejo in vplačajo,
izgubijo pravico sodelovati pri interni razdelitvi.
6.2. To ponudbo SRD posreduje upravičencem zaradi izvajanja svojih obveznosti
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po Zakonu. Upravičencem so na sedežu
družbe na razpolago vsi potrebni podatki in
dokumentacija o gospodarskem stanju družbe, zato se šteje, da so z gospodarskim
stanjem družbe seznanjeni. SRD izključuje
kakršnokoli jamčevanje za stvarne in pravne
napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali obveznostih in/ali poslovnem deležu, ki je predmet te ponudbe.
6.3. Upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri privatizaciji ponujenega poslovnega deleža na
sedežu družbe pri ge. Vahtar, tel.
04/575-10-13.
Slovenska razvojna družba d.d.
predsednik uprave
Ob-49037
Tekstil Angora, d.d. v stečaju, Ljubljana,
Cesta na Brdo 47, na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St.
59/2000 z dne 6. 4. 2001, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Naprodaj so stroji in oprema (pohištvo)
po seznamu, ki je sestavni del cenitvenega
poročila sodnega izvedenca in cenilca Jureta Kremžarja, po najnižjih prodajnih cenah, ki so enake likvidacijskim vrednostim
posameznih strojev in kosov opreme, razvidnih iz navedenega seznama.
Pogoji
Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od najnižje cene na žiro račun Tekstil Angora, d.d., v stečaju, št.
50100-690-922370, namen nakazila: varščina, z navedbo predmeta prodaje.
Izbranim ponudnikom bo varščina vračunana v ceno, ostalim pa bo vrnjena v petih
dneh po izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje.
Ponujena cena mora biti najmanj enaka
najnižji ceni.
Ponudbe je treba dostaviti na naslov: Fintim, d.o.o., Parmova 51, Ljubljana, z oznako: »Za zbiranje ponudb Tekstil Angora,
d.d., ne odpiraj«. Upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 1. 6.
2001 do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 6.
2001 ob 11. uri, v sobi 359 Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Ponudniki morajo pred odpiranjem ponudb predložiti potrdilo o vplačilu varščine.
Ponudniki morajo skleniti prodajno pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri, kupnino pa v celoti plačati v 15 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če izbrani ponudnik v navedenih rokih
ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine, se mu varščina ne vrne.
Kupec postane lastnik z dnem plačila
celotne kupnine.
Vse davščine in druge stroške plača kupec.
Vse stvari so na prodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ogled bo mogoč po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico
Melito Butara, tel. 01/436-00-00.
Tekstil Angora, d.d., v stečaju,
Ljubljana

Razglasi in objave
Postavitev stalnega sodnega
tolmača
Št. 165-03-189/00
Ob-48901
Stanislava Kokot, stalno prebivališče:
1296 Šentvid pri Stični, Temenica 8, je bila
z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-189/00 z dne 25. 4. 2001, imenovana za sodnega tolmača za bolgarski
jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-3/01
Ob-48902
Peter Szabo, stalno prebivališče: 5000
Nova Gorica, Bazoviška 18, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-3/01
z dne 25. 4. 2001, imenovan za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-16/01
Ob-48903
Luigi Varanelli, stalno prebivališče: 1000
Ljubljana, Strossmayerjeva 8, je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-16/01 z dne 25. 4. 2001, imenovan za sodnega tolmača za italijanski jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.
Št. 165-03-142/00
Ob-48904
Tatjana Andoljšek, stalno prebivališče:
1000 Ljubljana, Mariborska 22, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-142/00 z dne 25. 4. 2001, imenovana za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-173/00
Ob-48905
Sayyed Youssof Alenabi, stalno prebivališče: 1000 Ljubljana, Tacenska 3, je bil z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-173/00 z dne 25. 4. 2001, imenovan za sodnega tolmača za iranski jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.
Št. 165-03-125/00
Ob-48906
Leon Seničar, stalno prebivališče: 2000
Maribor, Ul. Herojev Mašere in Spasiča 8,
je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje,
št. 165-03-125/00 z dne 25. 4. 2001, imenovan za sodnega tolmača za nemški jezik
za neomejen čas in za celotno Republiko
Slovenijo.
Št. 165-03-4/00
Ob-48907
Jelka Helena Samec, stalno prebivališče: 2390 Ravne na Koroškem, Na Šancah
114, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-4/01 z dne 25. 4. 2001,
imenovana za sodnega tolmača za nemški
jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
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Št. 165-03-178/00

Ob-48908

Evelina Bandelj, stalno prebivališče:
1000 Ljubljana, Martina Krpana 30, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
165-03-178/00 z dne 25. 4. 2001, imenovana za sodnega tolmača za angleški jezik za neomejen čas in za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-190/00

Ob-48909

Janja Ovsenik, stalno prebivališče: 4275
Begunje, Zgoša 20, je bila z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-190/00 z
dne 25. 4. 2001, imenovana za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-20/00

Ob-48910

Andrej Veble, stalno prebivališče: 2000
Maribor, Prežihova 21, je bil z odločbo Ministrstva za pravosodje, št. 165-03-20/00
z dne 25. 4. 2001, imenovan za sodnega
tolmača za nemški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.
Št. 165-03-124/00

Ob-48911

Aleksandra Kraner, stalno prebivališče:
2344 Lovrenc na Pohorju, Pot Šercerjeve
brigade 28, je bila z odločbo Ministrstva za
pravosodje, št. 165-03-124/00 z dne
25. 4. 2001, imenovana za sodnega tolmača za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-09-21102-587/00

Ob-48977

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Aleksandra Zatlerja, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Aleksandru Zatlerju, roj. 12. 6. 1963, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Ulica
bratov Učakar 122, Ljubljana, sedaj neznanega stalnega prebivališča, se postavi Irena
Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-211/01-2
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Ob-48978

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ivanov Miša, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ivanov Mišu, roj. 3. 7. 1950, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Rojčeva
ulica 22, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-11-211/01-2

Ob-48981

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4. 2001,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Boltar Jugoslavije Severe, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Boltar Jugoslaviji Severi, roj. 12. 9. 1917, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Tavčarjeva ulica 5, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se postavi Irena
Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-09-21102-503/00

Ob-49337

Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Majde Capolicchio, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Majdi Capolicchio, roj. 21. 4. 1950, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Gornji
trg 30, Ljubljana, sedaj neznanega stalnega
prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delavka Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-6/01-6
Ob-48990
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 11. 5. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Mesnine dežele
Kranjske, Mesarska cesta 1, Ljubljana,
Kraljeve mesnine d.d., Agrokombinatska
63, Ljubljana, Mercator-Agrokombinat
d.o.o., Cesta krških žrtev 145, Krško in
Mercator-Kmetijsko gospodarstvo Kočevje d.o.o., Kolodvorska ulica 23, Kočevje, skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.
Podjetja so 7. 2. 2001 sklenila pogodbo o spojitvi v delniško družbo Mesnine dežele Kranjske d.d.. V zadevnem primeru gre
za koncentracijo v smislu določb drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga trgovine na drobno z izdelki za vsakdanjo
rabo ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-12/01-4
Ob-49073
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
10. 5. 2001 na podlagi četrtega odstavka
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
ZPOmK) in na podlagi priglasitev koncentracij podjetij Telemach, družba za komunikacijske storitve, d.o.o., Vojkova cesta
74, Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach) in
Link, inženiring in proizvodnja telekomunikacijskih kabelsko razdelilnih sistemov, d.o.o., Hotimirjeva 19, Ljubljana ter
Telemach in Astra Telekom, podjetje za
antensko-kabelske sisteme, elektroinstalacije, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Moste 26a, Žirovnica, izdal sklep o uvedbi postopka presoje skladnosti koncentracij
s pravili konkurence. Obe koncentraciji sta
podrejeni določbam ZPOmk in izkazujeta
resen sum glede njune skladnosti s pravili
konkurence. Urad je v obeh koncentracijah
začel voditi en sam postopek.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
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dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-4/01-12
Ob-49074
1. Postopek ugotavljanja kršitve 12. člena ZPOmK s strani podjetja Telemach, družba za komunikacijske storitve, d.o.o.,
Vojkova cesta 74, Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach), se ustavi v delu, ki se nanaša na ugotavljanje opustitve priglasitve pridobitve nadzora podjetja Telemach nad podjetjem Telekabel, d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana (v nadaljevanju: Telekabel).
2. Podjetje Telemach ni pridobilo nadzora nad podjetjem Telekabel. Ker v tem
primeru ne gre za koncentracijo, ki bi jo bilo
treba priglasiti Uradu, 12. člen ZPOmK ni
bil kršen.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb
Javne prodaje delnic
Ob-49250
Banka Domžale, d.d., skupina NLB v
skladu s statutom Banke Domžale, d.d.,
skupina NLB objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval delničar Toko-Line,d.d., Lukovica pri Domžalah 84, 1225 Lukovica,
za odkup
2306 rednih delnic Banke Domžale,
d.d.
Delnice se ponujajo po ceni 25.000 SIT
za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun
50120-601-54981.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Banke Domžale, d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave tega oklica.
Banka Domžale, d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-48984
V skladu z določili 454. člena zakona o
gospodarskih družbah objavlja direktor družbe v firmo DIFA-TRADING, proizvodnja in
trženje, d.o.o., Jesenice, ki je vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju pri vl. št. 10555900, naslednji
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša
32,440.920 SIT, se zmanjša za znesek
17,494.860,45 SIT, tako da po opravlje-
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nem zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 14,946.059,55 SIT.
Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
DIFA-TRADING, d.o.o., Jesenice
direktor

Sklici skupščin
Popravek
Ob-49303
V objavi sklica skupščine podjetja Alpetour - Bandag, d.d., Škofja Loka, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 36-38 z dne 18. 5.
2001, Ob-48620, na strani 2204 se zaporedna oznaka redne skupščine popravi in
se pravilno glasi
šesta redna skupščina
delničarjev družbe
Alpetour - Bandag, d.d.
Ob-49345
V skladu s spremembo 8. člena družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., po kateri se
skupščina skliče najmanj dvakrat letno, in
sicer prvič najkasneje do konca maja tekočega poslovnega leta, sklicujem
3. sejo skupščine
javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v sredo 27. junija 2001 ob 12. uri
v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
9/I.
Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 2. seje skupščine.
3. Letno poročilo in nerevidirani računovodski izkazi za leto 2000 kot informacijo.
4. Poročilo predsednika nadzornega sveta o postopku in rezultatih razpisa za direktorja.
Predlogi sklepov:
Ad 1)
a) za zapisnikarko se izvoli Mileno Naglič,
b) izvolita se dve preštevalki glasov: Samotorčan Mojca in Kastelic Staša,
c) ugotovi se sklepčnost skupščine;
Ad 2) Ugotovi se, da so vsi sklepi so
realizirani;
Ad 3) Sprejme se letno poročilo in nerevidirani računovodski izkazi za leto 2000
kot informacija;
Ad 4) Sprejme se predlagano poročilo
predsednika nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki,
ki so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v
knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do ponedeljka 25. junija 2001 v
tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9.

Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s podpisom na seznamu
prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9 vsak delovnik od 11. do 13. ure od 7. junija 2001 do
dneva seje skupščine.
Javno podjetje
Uradni list RS d.o.o.
direktor
Marko Polutnik, univ. dipl. prav.
Ob-48933
Na podlagi 6.8. točke statuta Javor Pivka lesna industrija d.d., Pivka, uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine
Javor Pivka lesna industrija d.d.
Kolodvorska 9a, Pivka,
ki bo 28. 6. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe v Pivki, Kolodvorska 9 a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi z predlaganim dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine Valterja Urbančiča, preštevalki
glasov Danijelo Tomažič, Vida Smrdelj, notarja Darka Jeršeta in zapisnikarja za potrebe družbe Ireno Zadelj.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.
4. Obravnava in potrditev letnega poročila o poslovanju delniške družbe v letu
2000 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
v letu 2000. Letno poročilo je priloženo
notarskemu zapisniku in je njegov sestavni
del.
5. Sprejem predloga o uporabi dobička
iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček družbe,
izkazan za poslovno leto 2000 v višini
76,280.099 SIT nerazporejen.
6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se spremeni in dopolni v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta.
7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da se je član
nadzornega sveta Alojz Jamnik odrekel članstvu v nadzornem svetu. Za novega člana
nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem
28. 6. 2001, se izvoli Francelj Zupanc.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijska družba B &
A d.o.o. Ljubljana, podjetje za finančne,
ekonomske in revizijske storitve.
9. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se višina sejnine
za člane nadzornega sveta in sicer 50.000
SIT neto za člana nadzornega sveta in
60.000 SIT neto za predsednika oziroma
namestnika predsednika, ko ga nadomešča
v njegovi odsotnosti.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu uprave
družbe v Pivki, Kolodvorska 9 a, vsak delovni dan od 8. do 11.30.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže z začasnico oziroma pisnim pooblastilom delničarja in njegovo začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar oziroma njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na skupščini.
Glasovanje o točkah dnevnega reda bo
potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.
Delničarji lahko svoje protipredloge vložijo v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo uprave družbe na Kolodvorski 9 a v Pivki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Po ponovnem
sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Javor Pivka d.d.
uprava
Ob-48934
Na podlagi 8. člena statuta družbe Helios, Sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
ki bo v četrtek, 28. junija 2001 ob
15. uri, v sejni sobi podjetja na Ljubljanski
110a v Domžalah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Marko Vresk,
– za preštevalca glasov se imenujeta Anica Urankar in Matjaž Osojnik,
– za notarko se imenuje Majda Lokošek.
3. Sprejem letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 2000.
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4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček poslovnega leta 2000
v višini 841,999.186 SIT se razporedi v
nerazporejeni dobiček.
2. Revalorizirani nerazporejeni del dobička iz preteklih let v višini 2.011,783.602
SIT se razporedi:
– dividende 184,683.240 SIT,
– udeležbo 12,234.162 SIT.
Dividenda na delnico znaša 840 SIT bruto.
3. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan skupščine.
4. Dividenda se izplača v roku 90 dni po
sprejemu poročila o poslovanju na skupščini družbe. Podrobnejši način izplačila dividende določi uprava družbe.
5. Sprejem sklepa udeležbi uprave in
nadzornega sveta na dobičku.
Predlog sklepa:
1. Članom uprave se izplača udeležba na dobičku v skupnem znesku
9,234.162 SIT, pri čemer se notranja razmerja izračunajo glede na prejete plače
posameznih članov uprave, s tem, da se
2/3 izplača v delnicah, 1/3 pa v gotovini.
2. Članom nadzornega sveta se izplača udeležba na dobičku v skupnem znesku
3,000.000 SIT, pri čemer predsednik prejme 555.556 SIT bruto, podpredsednik
500.000 SIT bruto in ostali člani vsak po
388.888 SIT bruto.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto
2001 se imenuje revizorska hiša ITEO Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne storitve
Ljubljana, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pismenim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe Količevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.
Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine dne 28. 6. 2001 ob 16. uri,
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višini zastopanega osnovnega kapitala.
Helios, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.
uprava
Ob-48935
V skladu s statutom delniške družbe in
zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
5. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob 12. uri, v
Osnovni šoli Ivan Dolenc, Šolska ulica 1,
Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave in potrdi se notarka Erika Braniselj iz Škofje Loke.
Sklep k 2. točki sprejme se letno poročilo za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim poročilom.
Sklep k 3. točki za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje KPMG Slovenija,
d.o.o.
Sklep k 4. točki ugotovi se, da zaradi
poteka časa z dnem 28. 7. 2001 preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta. Za nove člane nadzornega sveta s
strani delničarjev se izvolijo:
1. Igličar Aleksander, EMŠO
0107962501027,
2.
Podgoršek
Hinko,
EMŠO
1209948500787,
3.
Blaž
Pipp,
EMŠO
3110967500306,
4.
Miran
Škof,
EMŠO
0205959500267.
Mandatna doba novoizvoljenih članov
nadzornega sveta prične dne 29. 7. 2001.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec, vsak delavnik od
12. do 14. ure.
Nasprotne predloge morajo delničarji
predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na naslov družbe
s pripisom “nasprotni predlog za skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo
pri KDD-Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, najmanj 10 dni pred skupščino, o čemer potrdilo (izpisek) pridobi družba in se
deponira pri Sonji Pustovrh in ki najmanj 3
dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo
na naslov družbe s pripisom “udeležba za
skupščino”.
Udeležence iz tehničnih razlogov pozivamo, da pridejo ter svoj prihod na skupščino potrdijo vsaj 15 minut pred začetkom
skupščine pri vhodu v prostor, kjer bo skupščina.
Pooblastila pooblaščencev in zastopnikov delničarjev morajo biti pisna.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov. V primeru nesklepčnosti bo skupščina (drugi
sklic) istega dne ob 13. uri in bo veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Jelovica, lesna industrija, d.d.,
Škofja Loka
uprava
mag. Zvezdodrag Žlebnik
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Ob-48936
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe
SET, d.d., Ljubljana, sklicujem
4. zasedanje skupščine
delniške družbe SET, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 26. 6. 2001, ob 9. uri,
v prostorih družbe, Vevška cesta 52, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovni teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Željko Miklič,
– za preštevalki glasov Zdenko Skok in
Katjo Južnič,
– zapisnik vodi notar Boris Lepša.
3. Predložitev in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red
skupščine.
Dnevni red skupščine:
1. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe SET za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta družbe poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem revizijske družbe IN Revizija, d.o.o., Ljubljana,
v predloženem besedilu.
2. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic za v višini 175,000.000 SIT, v breme nerazporejenega čistega dobička iz leta
2000 v višini 109,489.083,73 in vplačanega presežka kapitala v višini 65,510.916,27
SIT.
3. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
iz poslovnega leta 2000 v višini
109,489.083,73 SIT se razporedi v sklad
lastnih delnic.
4. Obravnava in sprejem poslovnega poročila pripojene družbe VETA za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta družbe poročilo o poslovanju pripojene družbe VETA, d.d., Ljubljana, za leto 2000, z mnenjem revizijske družbe IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, v predloženem besedilu.
5. Pokrivanje izgube iz poslovanja pripojene družbe VETA v letu 2000.
Predlog sklepa: izguba iz poslovanja pripojene družbe VETA, d.d., Ljubljana, v letu
2000, v višini 118,576.122,89 SIT, se v
celoti pokrije iz revalorizacijskega popravka
rezerv pripojene družbe VETA, d.d.,Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve statuta družbe SET, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2001 revizijsko družbo IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
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8. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastitvenega razmerja shranjeno v
družbi.
Popolno gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu pri Maši
Piškur, vsak delovni dan od 10. do 12. ure,
v času od 25. 5. 2001 do 22. 6. 2001.
Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob 10. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
SET, d.d., Ljubljana
uprava
Igor Sekirnik
Ob-48937
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tekol, d.d., Maribor,
sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Diana Bezjak. Za preštevalki
glasov se izvolita Žavcer Danica in Pivec
Aleksandra.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 2000 v predloženem besedilu.
3. Obravnavanje in odločanje o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček
za
leto
2000
v
znesku
20,129.451,14 SIT na dan 31. 12. 2000
razporedi kot nerazporejen dobiček. Dobiček za leto 1998 in 1999 v revaloriziranem
znesku 29,218.145,42 SIT se razporedi:
– 18,900.000 SIT za izplačilo dividend,
na 1 delnico 1.500 SIT bruto,
– 3,42% dobička se nameni za nagrado
članom nadzornega sveta,
– 6,85% dobička se nameni za nagrado
upravi družbe,
– 25,05% dobička se razporedi kot nerazporejen dobiček.
Dividenda pripada lastnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine dne 27. 6. 2001.
Izplačilo dividend se izvrši do 31. 1.
2002.
4. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tekol, d.d., Maribor.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Tekol, d.d., Maribor v predlagani vsebini.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2001
imenuje revizijska hiša Loris, revizija in storitve, d.o.o., Dravograd.
6. Spremembe članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem 27. 6. 2001 se
razrešita naslednja člana nadzornega sveta:
– Darinka Jagarinec in
– Samo Stonič,
na podlagi njunih pisnih odstopnih izjav z
dne 14. 5. 2001.
Za nova člana nadzornega sveta se izvolita:
– Dragica Razboršek,
– Boris Cerar,
z začetkom mandata od 28. 6. 2001.
Mandat izvoljenih članov nadzornega sveta
traja štiri leta.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na podlagi pisne odstopne izjave z
dnem 31. 8. 2001 razrešil Fras Nadjo, člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev ter da je imenoval novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev, Budimlić Enesa z začetkom mandata od 1. 9.
2001 in trajanjem mandata 4 leta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblaščenci morajo prijavi za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti tako, da prijava prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Pravilno in pravočasno prijavljeni udeleženci se
ob prihodu na zasedanje skupščine prijavijo
na sedežu družbe 1 uro pred pričetkom
zasedanja. Ob prijavi se izkažejo z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine do vključno zasedanja skupščine
od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko po objavi sklica skupščine podajo utemeljen nasprotni predlog. Predlog v pisni obliki predložijo upravi družbe v
roku sedem dni po objavi sklica skupščine.
Sklepčnost
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri, v istih prostorih in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Tekol, d.d., Maribor
uprava družbe
Ob-48938
Na podlagi 7.5 točke statuta družbe Gozdno gospodarstvo Celje, d.d., Ljubljanska
c. 13, Celje, uprava družbe vabi delničarje na
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2. sejo skupščino
družbe Gozdno gospodarstvo Celje,
d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob 13. uri, v
Jožefovem domu, Plečnikova 29, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine imenuje Dani Šoster, za preštevalki glasov pa Jožica Sevnšek in Irena Jamšek. Skupščine se bo udeležil vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga pokrivanja izgube iz leta 1997 in 1999, ter predlog delitve čistega dobička leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe se:
– izguba iz leta 1997 v višini
15,030.179,12 SIT s pripadajočo revalorizacijo od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000 v
višini 3,903.271,90 SIT, pokrije na dan
1. 1. 2001:
– iz dobička leta 1995 v višini
9,481.430,35 SIT in pripadajoče revalorizacije v višini 4,733.286,60 SIT,
– iz dela dobička leta 1996 v višini
3,424.187,00 SIT in pripadajoče revalorizacije v višini 1,294.547,07 SIT,
– izguba iz leta 1999 v višini
17,298.000 SIT s pripadajočo revalorizacijo od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 v višini
1,539.522 SIT, se pokrije na dan 1. 1.
2001:
– iz dela dobička leta 1996 v višini
2,746,813,00 SIT in pripadajoče revalorizacije v višini 1,038.453,93 SIT,
– iz dobička leta 1998 v višini
3,015.000 SIT in pripadajoče revalorizacije
v višini 518.853,30 SIT,
– iz dela dobička leta 2000 v višini
4,162.471,77 SIT,
– iz rezerv v višini 3,107.181 SIT,
– iz revalorizacijskega popravka rezerv 4,248.749 SIT,
– čisti dobiček za leto 2000, po stanju
31. 12. 2000, znaša 35,474.085,77 SIT,
– iz dobička leta 2000 se izplača dividenda 50 SIT bruto za delnico delničarjem,
ki so bili vpisani v delniško knjigo dne 21. 6.
2001, v roku 60 dni po zasedanju skupščine,
– iz dobička leta 2000 se pokriva del
izgube iz leta 1999 v višini 4,162.471,77
SIT,
– preostanek
dobička
v
višini
21.546.614,00 SIT, po izplačilu dividend,
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe imenuje revizijska družba Revidicom, d.o.o., Grizoldova
5, 2000 Maribor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sani kot imetniki delnic družbe pri KDD na
dan 22. 6. 2001.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ni sklepčna, se ponovno sestane pol
ure kasneje. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Gozdno gospodarstvo Celje, d.d.
uprava družbe
Št. 01142
Ob-48939
Na podlagi 5.4 točke statuta delniške
družbe CP Ptuj, d.d in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
II. skupščino
delniške družbe CP Ptuj, d.d.,
ki bo v petek, 29. junija 2001, na sedežu družbe, Zagrebška cesta 49/a, 2250
Ptuj, s pričetkom ob 11. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Uprava ugotovi sklepčnost skupščine.
2. Izvoli se verifikacijsko komisijo v
sestavi:
– Turk Martin – predsednik,
– preštevalca glasov: Kraljevič Zdenko in Tanja Kostanjevec.
3. Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik
seje skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
skladno z mnenjem nadzornega sveta se
potrdi revidirane računovodske izkaze za leto 2000, ter poslovno poročilo.
3. Obravnava in sprejem predloga za delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
Cestnega podjetja Ptuj, d.d., v letu 2000 v
skupni višini 28,683.323,11 SIT se razporedi v rezerve.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov poslovne družbe za leto 2001
se imenuje revizijsko hišo Auditor, d.o.o.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki v
skladu s statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Kostanjevec Tanja) od 25. 5.
2001 do 26. 6. 2001, od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj, d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl, predsednik uprave
Martin Turk, član uprave
Ob-48941
5. zasedanje skupščine
Impol, d.d. Slovenska Bistrica,
ki bo v sredo 4. julija 2001 ob 13. uri na
sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Partizanska 38.
Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje predlagano sestavo delovnih teles
skupščine: predsednika skupščine, notarja
in dveh preštevalcev glasov.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Sprememba statuta delniške družbe
Impol.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se sprejme
predlagane spremembe statuta delniške
družbe Impol (razširitev dejavnosti).
4. Obravnava in sprejem revidiranega poslovnega poročila družbe Impol d.d., za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta se potrdi revidirano poslovno poročilo za družbo Impol
d.d. v letu 2000.
5. Predlog delitve dobička družbe Impol
d.d., ustvarjenega v letih 1997, 1998 in
2000.
Predlog sklepa:
1. Nerazporejeni del dobička iz leta
1997 v višini 109,213.501,63 SIT, iz leta
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1998 v višini 252,328.549,37 SIT in iz leta
2000 v višini 730,000.000 SIT se razporedi v skladu s predlogom uprave in s soglasjem nadzornega sveta.
2. Del doseženega dobička iz leta
2000 v višini 700,559.067 SIT ostane nerazporejen.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta Impol d.d.
Predlog sklepa: ker je dosedanjim članom nadzornega sveta pretekel mandat,
skupščina izvoli v petčlanski nadzorni svet za
mandatno dobo dveh let naslednje člane NS:
1. Milana Cerarja,
2. Brigito Juhart,
3. Davorina Brodnjaka.
Dva člana NS sta predstavnika delavcev
družbe, ki ju izvoli svet delavcev Impol. d.d.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko hišo za leto 2001 se po predlogu uprave in s soglasjem NS imenuje družbo Auditor, d.o.o. Ptuj.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Udeležbo na zasedanju skupščine je treba najaviti v pisni obliki tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število delnic zastopanega kapitala.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem na sedežu
uprave družbe Impol vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Impol, d.d., Slovenska Bistrica
uprava
Ob-48943
Na podlagi 32. člena statuta družbe Žito
prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi delničarje na
4. sejo skupščine
družbe Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska
c. 154,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001, ob 13. uri v
dvorani C Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva ulica 13, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Matjaža Koširja in Jerneja
Peršaka. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marina Ružič Tratnik.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe Žito d.d. za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe Žito
d.d. za leto 2000 v predlaganem besedilu.
4. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o delitvi dobička v naslednjem besedilu:
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a) Preostali revalorizirani dobički doseženi v obdobju od leta 1993 do leta 1996
po stanju na dan 31. 12. 2000 v višini
192.052,77 SIT bruto se razporedijo za
izplačilo dividend.
b) Revaloriziran čisti dobiček po stanju
na dan 31. 12 2000 za leto 1997 v višini
327,985.910,04 SIT se razporedi:
– 177,678.097,23 SIT bruto za izplačilo dividend,
– 5,260.000 SIT za izplačilo nagrade
upravi in nadzornemu svetu,
– 145,047.812,81 SIT ostane nerazporejen.
c) Revaloriziran čisti dobiček po stanju
na dan 31. 12. 2000 za leto 1998 v višini
377,890.111,19 SIT ostane nerazporejen.
d) Revaloriziran čisti dobiček po stanju
na dan 31. 12. 2000 za leto 1999 v višini
515,559.542,95 SIT ostane nerazporejen.
e) Čisti dobiček po stanju na dan 31. 12.
2000 za leto 2000 v višini 746,591.932,01
SIT ostane nerazporejen.
V dividende razporejen čisti dobiček
predstavlja 510 SIT bruto na delnico.
Dividende se bodo individualnim delničarjem (fizičnim osebam) izplačevale od
30. septembra 2001 dalje, ostalim delničarjem pa 30. oktobra 2001, vse v nerevaloriziranih zneskih in sicer po stanju vpisa v
centralnem registru pri KDD na dan 26. junij 2001. Za nagrado se predsedniku in
članom uprave izplača vsakemu po
520.000 SIT bruto, vse v delnicah Žita, d.d.
Predsednici nadzornega sveta se izplača
nagrada v višini 700.000 SIT bruto, članom
pa v višini 600.000 SIT bruto.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijsko družbo RFR
Ernest & Young d.d., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
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 uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najmanj tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v centralnem registru pri
KDD, na dan 26. 6. 2001.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu glavnega direktorja vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Žito, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-48960
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe VELO, trgovina na veliko in malo, d.d., Ljubljana, uprava sklicuje
3. skupščino družbe
VELO, trgovina na veliko in malo, d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni
sobi v V. nadstropju poslovne stavbe Celovška c. 150, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme se sklep:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna,
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Marolt Anton,
– za preštevalca glasov se izvolita Jurak
Dragica in Irena Juričan.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.
Na podlagi predloga uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: sprejme se letno
poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.
3. Delitev dobička iz poslovnih let 1995–
2000.
V skladu s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
3.1. Izkazani čisti dobiček iz poslovanja
v letu 1995 v znesku 3,363.581,21 SIT s
pripadajočo revalorizacijo v znesku
1,679.509,12 SIT per 31. 12. 2000 se
razporedi v proste rezerve.
3.2. Izkazani čisti dobiček iz poslovanja
v letih 1996–2000 v skupnem znesku
23,833.911,92 SIT skupaj s pripadajočo
revalorizacijo v znesku 3,530.525,07 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2001.
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze za
poslovno leto 2001 se imenuje družbo Contura, revizijska hiša, d.o.o., Celovška c.
150, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Boris Lepša.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki se za udeležbo na
skupščini pisno prijavijo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarji oziroma pooblaščenci izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
O vseh točkah dnevnega reda odloča
skupščina z večino oddanih glasov. Udeleženci se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 v Ljubljani
– IV. nadstropje, pol ure pred skupščino,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine za
naslednji dan, ob isti uri, z istim dnevnim
redom, na kateri se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi
sklic).
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta o uporabi dobička in letnem poročilu in mnenje
revizorja so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od vključno
25. 5. 2001 do vključno 27. 6. 2001, v IV.
nadstropju poslovne stavbe na Celovški c.
150, od 9. do 12. ure.
VELO, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 03091
Ob-48997
Na podlagi 35. člena statuta družbe Gradis, Strojno prometna operativa, d.d., Ljubljana, Šmartinska 32, ter skladno z določili
Zakona o gospodarskih družbah in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, uprava družbe sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Gradis, Strojno
prometna operativa, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 32,
ki bo 28. 6. 2001 ob 15. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šmartinska
32, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Pečenka, za preštevalki glasov se izvoli Marijo Maček in Sonjo
Postrašija.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovnega leta 2000 v višini 2,689.035,76 SIT
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelj sklepov pod točko št. 4 je
nadzorni svet, v ostalih primerih pa sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 32, od 25. 5.
2001 do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi poblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi družbe na dan 21. 6. 2001, in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.
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Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, sporočijo pisno z obrazložitvijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15.30. V
tem primeru bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradis SPO, d.d.,
uprava – direktor družbe:
Stanislav Fidler, univ. dipl. inž. str.
Ob-48998
Na podlagi 21. člena statuta delniške
družbe sklicujem
7. skupščino
delniške družbe Galex – proizvodnja in
promet s farmacevstkimi in drugimi
proizvodi, d.d., Murska Sobota,
Tišinska ulica 29g,
ki bo dne 28. junija 2001 ob 16. uri, v
Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.
2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
2000.
3. Revizijsko poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko poročilo družbe za leto 2000.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Uprava in nadzorni svet prelagata naslednjo delitev čistega dobička:
– čisti dobiček skupaj (nerazporejeni iz
preteklih
let in dobiček iz l. 2000)
244,918.653 SIT
· za izvenposlovne namene 2,000.000
SIT
· del za izplačilo dividend 48,414.000
SIT
· del za nagrade 3,557.032 SIT
– ostane
nerazporejeni
dobiček
190,947.621 SIT
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička na predlog uprave
in v skladu z mnenjem nadzornega sveta
družbe.
5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: imenuje se pooblaščenega revizorja družbe za leto 2001.
7. Predlog za spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.
8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala
družbe za namene, opredeljene v 240. členu ZGD. Vir za oblikovanje sklada lastnih
delnic so revalorizacijski popravki in proste
rezerve.
9. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
skupščini, da se za člane nadzornega sveta
izvolijo: Milan Benkič, Janez Špringer in Ivan
Zajc.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje morebitne nasprotne ali nove predloge k posameznim točkam dnevnega reda v pisni obliki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od objave tega sklica na sedežu družbe Galex, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali po svojih pooblaščencih. Delničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe. Pooblaščenec se mora pred sejo skupščine izkazati s pisnim pooblastilom.
Gradivo, predlogi sklepov in predlagane
spremembe ter dopolnitve statuta družbe
so na vpogled delničarjem na sedežu družbe Galex, d.d., Tišinska ulica 29g, Murska
Sobota, vsak delavnik od 10. do 12. ure, in
sicer od 25. 5. 2001 do 28. 6. 2001.
Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
28. junija 2001 ob 17. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo tokrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Galex, d.d., Murska Sobota
direktorica
Ob-49002
Na podlagi določila 283.člena Zakona o
gospodarskih družbah in v skladu s 7. točko statuta delniške družbe Trio Tržič, Mlaka
10, sklicuje uprava družbe na lastno pobudo
4. skupščino delničarjev
delniške družbe Trio Tržič,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001, v prostorih
delniške družbe Trio Tržič, na naslovu Mlaka 10, z začetkom ob 15. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. izvoli se predsednik skupščine,
3. izvolita se dva preštevalca glasov.
2. Sprejem revidiranega poslovnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta družbe in na predlog upra-
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ve, se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 2000.
3. Pokritje izgube iz leta 2000.
Predlog sklepa: izguba v višini
15,031.914,16 SIT se pokrije po predlogu
uprave.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2001 imenuje družba Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 111.
Udeležba na skupščni
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in velja za 4. skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu delniške družbe. Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.
Udeleženci skupščine se ob prihodu na
skupščino prijavijo v tajništvu d.d., najmanj
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge sklepov posredujejo
upravi družbe v pisni obliki z obrazložitvijo
najpozneje v 7 dneh po javni objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v splošnem sektorju družbe Trio
Tržič, Mlaka 10, pri Slavki Remic, vsak delavnik od 8. do 10. ure, od dneva objave
sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Trio Tržič, d.d.
uprava
Ob-49003
KOPA, računalniški inženiring, d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje
na
6. sejo skupščine
delniške družbe KOPA, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 2001 ob 16. uri, v prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj Gradcu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani delovni organi skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila uprave
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja ter predlog delitve dobička za obdobje od leta 1996 do vključno leta 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju v
letu 2000 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorja. Dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 10,583.352,59 SIT se razporedi na
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nerazporejeni dobiček preteklih let. Nerazporejeni dobiček in njegov revalorizacijski
popravek od leta 1996 do vključno leta
2000 se razporedi:
– za dividende 3,759.840 SIT;
– ostanek dobička ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001
se za revizorja imenuje revizorska hiša Loris, d.o.o. Dravograd, Trg 4. julija 67, 2370
Dravograd.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak dan od 12. do 14. ure, od dneva
objave dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo sami ali po
svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po katerem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
KOPA, računalniški inženiring, d.d.
uprava družbe
Osvald Bernard
Ob-49004
Na podlagi 42. do 43. člena statuta družbe Tabor Ljubljana, d.d.,Ljubljana, Tabor
9, uprava sklicuje
6. skupščino družbe
Tabor Ljubljana, d.d., Tabor 9,
Ljubljana,
ki bo dne 26. 6. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.
Za predsedujočega skupščini se izvoli
Branka Neffat.
Izvoli se dve preštevalki glasov: Lilijana
Bole in Zdenka Perdan.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000 in o ugotovitvi in delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
a) čisti neto dobiček poslovnega leta
2000 v višini 22,811.677,21 SIT ostane
nerazporejen,
b) nerazporejeni dobiček iz leta 1997 v
višini 6,226.538,88 SIT in iz leta 1998 v

višini 7,165.272,66 SIT se skupaj s pripadajočim delom revalorizacijskega popravka
dobička iz preteklih let v višini 850.002,01
SIT nameni za:
– 428.801,62 SIT za zakonske rezerve,
– 13,159.013 SIT za izplačilo dividend
delničarjem,
– 653.999,02 SIT za nagrado upravi
družbe.
Dividenda znaša 50,85 SIT bruto na delnico in se izplača do 31. 8. 2001.
Dividende se bodo izplačevale delničarjem po stanju delniške knjige na dan skupščine.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Nadzorni svet predloga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje Plus Revizijo, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno ure kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tabor Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor:
Radigoj Kobal
Ob-49008
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani, sklicuje na podlagi
točke 7.3. statuta družbe
7. skupščino,
ki bo v petek, 29. 6. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvo preštevalko glasov Nevenko Markežič,
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za drugega preštevalca glasov Branka Bizjaka, za notarja za sestavo notarskega zapisnika določi notarja Drava Ferligoja iz Kopra.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta in revizorskim poročilom.
3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina razporedi dobiček družbe iz leta 2000 v
znesku 143,234.594,27 SIT v rezerve družbe.
4. Nagrade in povračila stroškov članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za udeležbo na sejah
nadzornega sveta pripada članom povračilo
stroškov in sejnina v neto znesku 35.000
SIT. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do sejnine, ki je 20% višja od sejnine,
ki jo prejmejo člani nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2001 imenuje revizorsko družbo RFR Ernst & Young, revizijska družba, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak
delavnik od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno napovedali svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi
družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in
ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta pol ure pred zasedanjem
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je
29. 6. 2001 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Lama d.d. Dekani
uprava
Drago Jerman
Št. 18/01
Ob-49020
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe
Geodetskega zavoda Slovenije d.d., sklicuje uprava družbe
4. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob
12. uri v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar.
2. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000, skupaj
z revizijskim poročilom.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se
celotni
dobiček
v
višini
86,540.992,37 SIT, ki ga sestavljata revalorizirani nerazporejeni dobiček iz preteklega obdobja v višini 38,027.762,94 SIT
in dobiček iz leta 2000 v višini
48,513.229,43 SIT, razdeli na naslednji način:
– za izplačilo dividend se nameni znesek v višini 18,991.000 SIT,
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v bruto znesku 2,650.000 SIT in
udeležbo uprave na dobičku v bruto znesku
800.000 SIT,
– preostali del dobička v višini
64,099.992,37 SIT ostane nerazporejen.
V skladu z navedenim se za izplačilo dividend nameni del celotnega dobička v višini
SIT tako, da dividenda na eno delnico znaša
50 SIT bruto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic družbe pri Klirinško depotni družbi, d.d. na dan
30. 6. 2001. Dividenda bo izplačana v 60
dneh od dneva skupščine. Dividende, ki bi
pripadale delnicam iz sklada lastnih delnic,
se ne izplačajo in se za ta znesek poveča
nerazporejeni dobiček.
Nagrada iz druge alinee se lahko na podlagi posebne pisne zahteve posameznega
upravičenca, ki jo ta predloži upravi družbe v
roku 30 dni po sprejemu tega sklepa, izplača tudi v delnicah družbe iz sklada lastnih
delnic. Delnice se v tem primeru obračunajo
po borzni ceni na dan vložitve zahteve.
4. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet in uprava
družbe predlagata skupščini družbe, da
sprejme naslednje višine sejnin za člane
nadzornega sveta:
– za predsednika nadzornega sveta
60.000 SIT neto in
– za člane nadzornega sveta 45.000 SIT
neto.
Višina sejnin se usklajujejo z rastjo cen
življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
Članom nadzornega sveta pripada povračilo stroškov za prihod na seje.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2001 imenuje revizijska
družba “Dinamic“ , Novo mesto.
Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan med 8. in 14. uro
na sedežu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica seje skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo s pravico glasova-

nja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec
delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki se prejme ob vstopu
na skupščino.
Zasedanje: prostor, kjer bo potekala seja skupščine, bo odprt pol ure pred pričetkom zasedanja.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v
istem prostoru, z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava
Ob-49021
Uprava Loške komunale d.d. Škofja Loka, skladno z 17. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na
7. skupščino delniške družbe
Loška komunala, d.d. Škofja Loka,
ki bo 27. 6. 2001 ob 12. uri v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43 a, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se: predlagani predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov,
b) Za sestavo notarskega zapisa se imenuje predlagani notar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Sprejem letnega poročila za leto 2000
in delitev dobička.
Predlogi sklepov:
a) sprejme se revizijsko poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2000,
b) sprejme se letno poročilo za leto 2000
v predloženem besedilu,
c) sprejme se predlagana delitev dobička.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagano revizijsko družbo Plus revizijo d.o.o.,
Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2001.
6. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana višina nagrad oziroma sejnin za člane nadzornega sveta za obdobje med 6. in 7. zasedanjem skupščine.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo oz. pri KDD najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Seznam delničarjev je na vpogled vsakemu delničarju dva delovna dneva pred zasedanjem skupščine na sedežu družbe od 7.
do 13. ure.
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Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščencih oz. zastopnikih.
Pooblaščenci morajo predložiti pisna pooblastila, skladna z veljavno zakonodajo.
Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji osebno ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j. 27. 6. 2001
ob 12.30 v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loška komunala d.d.
Škofja Loka
uprava družbe
Ob-49022
Na podlagi 11. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan, d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
6. skupščino delničarjev,
dne 27. 6. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim
redom.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boško Šrot,
– za preštevalca se izvolita Andreja Kramer in Irena Založnik,
– za notarja se imenuje Srečka Gabrilo.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
2000 z mnenjem nadzornega sveta in pozitivnemu mnenju k revidiranemu letnemu poročilu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano razporeditev čistega dobička iz leta
2000 v višini 8,988.020,41 SIT kot nerazporejenega.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe skupščina imenuje Revizijsko družbo Abeceda
d.o.o., Celje.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delavnik od ponedeljka do petka,
med 12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
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pooblaščenci, zastopniki in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na 10.
dan pred datumom zasedanja skupščine.
Od tega dne pa do dneva po končanem
zasedanju ni prenosa lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji,
ki najkasneje v 3 dneh pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava
Št. 70/2001
Ob-49023
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje uprava družbe sklicuje
6. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, 27. junija 2001 ob 12. uri
v konferenčni sobi hotela Valentin, Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov,
notarja in zapisnikarja ter potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Tomo Jarni, za preštevalca glasov Janez Klun in Milena Klun, za
notarja in zapisnikarja Nina Češarek ter se
potrdi dnevni red.
2. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Melamin d.d.
za leto 2000.
4. Obravnava in odločanje o uporabi dobička za leto 2000 in nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi dobička za leto 2000 in nerazporejenega dobička iz preteklih let:
1. dobiček iz leta 2000 v višini
68,489.329,35 SIT ostane nerazporejen.
2. nerazporejeni dobiček iz leta 1995 in
1996 v višini 27,882.655,14 SIT, povečan
za revalorizacijo do 31. 12. 2000 za
11,814.677,31 SIT, v skupnem znesku
39,697.332,45 SIT se uporabi na naslednji način:
– za izplačilo upravi kot udeležbo na dobičku v višini bruto 600.000 SIT,
– za izplačilo članom nadzornega sveta
v prejšnji sestavi kot udeležbo na dobičku v
višini bruto 1,300.000 SIT,
– ostali dobiček v višini 37,797.332,45
SIT ostane nerazporejen.
Udeležba na dobičku se izplača v roku
30 dni po skupščini.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe Melamin d.d. Kočevje za
poslovno leto 2002, imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Dunajska 21.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 24. 6. 2001 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 31. 5. 2001.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala pol ure kasneje. Sklepčna bo ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
splošno kadrovskem sektorju vsak delovnik
med 8. in 10. uro.
Melamin d.d. Kočevje
uprava
direktor
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
Ob-49024
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah, sklicuje
uprava družbe Instalacije Grosuplje, družbe
za projektiranje in izvajanje strojnih instalacij, d.d., Grosuplje, Adamičeva c. 51
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4. skupščino družbe
Instalacije Grosuplje, d.d.,
ki bo dne 26. 6. 2001 ob 15. uri, v Grosupljem, Adamičeva 51, 1290 Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov, razglasitev sklepčnosti skupščine ter predstavitev
notarja. Skupščini bo prisostvoval notar Marjan Kotar.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev družbe Instalacije
Grosuplje d.d. izvoli:
– predsednika Alojza Trstenjaka,
– preštevalki glasov Anico Škrjanc in Vesno Anžlovar Jurčič.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 2000 s predlogom
razporeditve dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev sprejme in potrdi
letno poročilo uprave družbe za leto 2000 s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in poročilom o opravljeni reviziji računovodskih
izkazov za leto 2000, ki ga je izdelala Revizijska družba Podboršek, k.d.
Skupščina delničarjev sklene, da v skladu s predlogom uprave čisti dobiček iz poslovnega leta 2000 v višini 1,864.720,59
ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizijske hiše za izvedbo
revizije za leto 2001.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije za
leto 2001 skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
4. Zamenjava člana nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
– skupščina delničarjev odpokliče člana
nadzornega sveta Andreja Kavčiča,
– skupščina delničarjev imenuje Stojana
Oštirja za člana nadzornega sveta.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnino članom nadzornega sveta v predlagani
višini.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali po pooblaščencu.
Pooblaščenci morajo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri na istem kraju. Na tem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
od dneva objave sklica naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu
družbe.
Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe
Davor Valentinčič u.d.e.
direktor
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Ob-49025
Na podlagi točke 6.5. statuta družbe LIP
Radomlje, d.d., Pelechova 15, Radomlje
uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje, d.d.,
ki bo 29. junija 2001 ob 12. uri, na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
seznanitev s prisotnostjo notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Leonarda F.Peklarja, za preštevalca glasov pa Jožeta Bajuka in Kristino
Dodič
Na skupščini je prisotna vabljena notarka Majda Lokošek.
3. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme poročilo o poslovanju družbe LIP
Radomlje, d.d., za leto 2000 v predlaganem besedilu.
4. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček iz leta 2000 v višini 67,402.234,68
SIT razporedi za pokrivanje izgube za leto
1995.
5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta sprejme skupščina sklep,
da družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic, ki ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala družbe, iz naslova prostih rezerv.
Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic
za vse namene iz 240. člena ZGD.
7. Razrešitev in izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se s 16. 12. 2001 zaradi poteka mandata razreši nadzorni svet v sestavi: Andrej
Flis, mag. Marjan Peršak, Anton Žibert, Marko Mokorel in Janez Pirc. Z istim dnem se
imenujejo v nadzorni svet družbe z mandatom 4 let naslednji člani: Andrej Flis, mag.
Marjan Peršak in Anton Žibert.
Skupščina je seznanjena, da je Svet delavcev imenoval v nadzorni svet naslednja
predstavnika delavcev: Janeza Pirca in Marka Mokorela, ki nastopita funkcijo članstva v
nadzornem svetu družbe 16. 12. 2001, z
mandatom za 4 leta.
8. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada sejnina za vsako sejo nadzornega sveta, in sicer za predsednika v višini
35.000 SIT bruto ter za posameznega člana v višini 23.000 SIT bruto.
Zneska se letno usklajujeta z rastjo življenjskih stroškov.
9. Določitev kriterijev za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: če letni rezultati prikazani v revidiranem poročilu družbe dosežejo
ali presežejo letni načrt in hkrati dosegajo
najmanj primerljivo povprečje panoge, pripada članom nadzornega sveta nagrada, in
sicer:
– predsedniku nadzornega sveta nagrada (bruto) v višini do 75% zadnjega izplačanega bruto osebnega dohodka predsednika uprave pred pridobitvijo revidiranega poročila in
– posameznemu članu nadzornega sveta nagrada (bruto) v višini do 50% zadnjega
izplačanega bruto osebnega dohodka predsednika uprave pred pridobitvijo revidiranega poročila.
Nagrada za uspešnost poslovanja se lahko izplača v gotovini, delno v gotovini in
delno v delnicah ali v celoti v delnicah družbe. Delnice se izplačajo po vrednosti, ki je
enaka revalorizirani povprečni ponderirani
nabavni ceni, ki jo je družba plačala za nakup teh delnic v sklad lastnih delnic.
Nagrado na predlog uprave potrjuje
skupščina družbe.
10. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
revizijska hiša Texima – Konta, d.o.o., Žirovnica, Moste 74 b.
11. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
ustrezno gradivo.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem vsak delovni dan pri Ivi Pohlin od
10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sestala čez pol ure. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
LIP Radomlje, d.d.
uprava
Št. 149
Ob-49029
Na podlagi 7.4 točke statuta družbe Rudis, d.d. Trbovlje, Trg revolucije 25b, uprava Rudis, d.d., vabi delničarje na
6. skupščino
delniške družbe Rudis, d.d., Trbovlje,
ki bo v četrtek, 28. junija 2001 ob
14. uri, na sedežu družbe Trg revolucije
25b, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
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Predlog sklepa: skupščina družbe Rudis, d.d., izvoli Leonarda F. Peklarja za predsednika, Mileno Gantar in Bojano Jereb za
preštevalki glasov, Mileno Izgoršek za zapisnikarico in ugotovi prisotnost notarke Marjane Kolenc-Rus.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z revizijskim mnenjem in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe Rudis, d.d., Trbovlje, za leto 2000 v
predlaganem besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se dobiček družbe Rudis, d.d., Trbovlje, razdeli:
1. nerazdeljeni čisti dobiček ustvarjen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 1999 je znašal skupaj z revalorizacijskim popravkom za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000: 25,878.997,54
SIT,
2. nerazdeljeni čisti dobiček ustvarjen v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 2000 je znašal 45,000.098,12
SIT,
3. skupaj znaša nerazporejeni čisti dobiček: 70,879.095,66 SIT.
4. V 3. točki navedeni čisti dobiček se
razdeli takole:
– 35,948.580 SIT bruto v obliki dividend, imetnikom navadnih delnic (60 SIT
na delnico bruto)
– 1,500.000 SIT bruto se nameni kot
udeležba na čistem dobičku v skladu s statutarnimi določbami nadzornemu svetu,
– preostali del čistega dobička v znesku
33,430.515,66 SIT ostane nerazdeljen.
5. Do udeležbe v razdelitvi dobička so
upravičeni tisti delničarji, ki so navedeni kot
imetniki navadnih delnic v delniški knjigi družbe Rudis, d.d., Trbovlje, na dan 2. 7.
2001.
6. Dividende bodo izplačane najkasneje
v 60 dneh od sprejema sklepa na skupščini
delničarjev, in sicer:
– fizičnim osebam na njihove tekoče račune oziroma hranilne knjižice,
– pravnim osebam na njihove žiro račune.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 2001 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., management, consulting in revizija, Dunajska 21, 1116 Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan 26. 6. 2001. Skupščine se lahko
udeležijo in lahko uresničujejo glasovalno
pravico vsi tisti delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki dostavijo pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
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skupščine eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom ali
z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino bo na vpogled v
tajništvu predsednika uprave delniške družbe na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda upravi pisno sporočijo v sedmih dneh od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu eno uro
kasneje. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Rudis, d.d., Trbovlje
uprava
generalni direktor:
Ludvik Hribar
Ob-49034
Na podlagi 15. člena statuta družbe Slovenijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljubljana, sklicuje uprava družbe
4. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za
proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, d.d.,
ki bo v sredo, dne 27. junija 2001 ob
17. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Frankopanska 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Drago Trbanc,
– za preštevalca glasov pa Natalija Klopčič in Igor Vuk iz podjetja RR & CO., d.o.o.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada Kumar.
2. Poročilo o poslovanju za leto 2000.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 2000 (ki vključuje revizijsko), kateremu je dal nadzorni svet družbe pozitivno
mnenje.
3. Razporeditev rezultata za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta 2000 v višini 129,366.156,44 SIT se ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta razporedi v rezerve družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijska družba IN
Revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Slovenijavino, d.d., z mandatom do poteka mandata nadzornega sveta
kot celote, to je do 22. 12. 2003, se izvoli
Špela Terpin.
6. Potrditev načrta sanacije alkoholnega
programa, skladno s sklepom 6. točke 3.
skupščine z dne 6. 12. 2000.
Predlog sklepa:
a) skupščina potrjuje načrt prestrukturiranja v priloženi vsebini, in sicer:

– prodaja 100% deleža v družbah Slovin
International d.o.o., Laureate Imports Company USA (skupaj s hčerinsko družbo Slovin Mak Laureate, Skopje, Makedonija),
vseh blagovnih znamk alkoholnega programa. Navedena sredstva se prodajo kot sredstva ali kot delujoče podjetje Slovin International d.o.o.;
– prodaja oziroma vnovčitev vseh ostalih
sredstev (aktive) družbe Slovenijavino, d.d.;
– sredstva iz prodaje aktive (deleži, blagovne znamke in ostala sredstva) se namenijo za plačilo stroškov kadrovskega prestrukturiranja, poravnavo obveznosti do
upnikov in za poplačilo delničarjem (postopno skozi dekapitalizacijo ali ob likvidaciji
družbe);
b) dekapitalizacija družbe.
O dekapitalizaciji družbe bo skupščina
odločala skladno z dimaniko vnovčevanja
aktive družbe. Uprava mora podati predlog
najkasneje do 30. 9. 2001.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 4. in 5.
točko pa le nadzorni svet.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na družbi pisno,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim indentifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan zasedanja skupščine vpisani v
delniško knjigo.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja družbe na naslovu: Frankopanska 11, Ljubljana, vsak delovni dan od 12. do 14. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Slovenijavino, d.d.
uprava
Ob-49042
Na podlagi določil statuta družbe uprava
družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana, Vojkova
58, sklicuje
4. redno sejo skupščine
družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana,
ki bo v prostorih Upravne enote Ljubljana, izpostava Bežigrad, Ljubljana, Linhartova c. 13, in sicer 28. 6. 2001 ob 14.30.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Marolt Antona,
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– za preštevalca glasov se imenujeta Primožič Marija in Zavrl Romana,
– skupščini bo prisostvovala notarka Kumar Nada.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za leto 2000.
Predlog sklepa 1: sprejme se letno poročilo za leto 2000 po predlogu uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2: izguba iz leta 1998 v
višini 105,639.111,42 SIT s pripadajočo
revalorizacijo od 1. 1. 1999 do 31. 12.
2000 v višini 18,144.996,42 SIT ter izguba
ugotovljena v letu 2000 v višini
29,678.114,53 SIT se v celoti poravna iz
naslova rezerv in pripadajočega revalorizacijskega popravka.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 53,000.000 SIT po predlogu
uprave. Vir za oblikovanje sklada so rezerve
in pripadajoči revalorizacijski popravek.
6. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 50.000 SIT, za člana pa 40.000 SIT, skupaj s pripadajočimi
potnimi stroški.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Vojkova 58, vsak delavnik od 8. do
11. ure, od dneva objave do 28. 6. 2001.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
vsi tisti delničarji, pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred skupščino prijavili svojo udeležbo upravi družbe in
bodo na dan 21. 6. 2000 vpisani v delniško
knjigo.
Dvorana bo odprta pol ure pred pričetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj pol ure
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
IMP Klimat, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-49044
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 48. člena Statuta Kovinoplastike Lož, d.d., uprava sklicuje
7. redno skupščino
Kovinoplastike Lož, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. junija 2001 ob
16. uri, v prostorih jedilnice družbe v Ložu,
Cesta 19. oktobra 57.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarke.
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Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se,
da je skupščina sklepčna. Za preštevalca
glasov se izvolita Meta Turk in Matjaž Lekan. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Drage Intihar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 na predlog uprave
in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ter se seznani s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov za poslovno leto, ki
se je zaključilo 31.decembra 2000.
3. Popravek sklepa 3. točke s skupščine Kovinoplastike Lož, d.d. z dne 6. 7.
2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini spremembo druge alinee 3. točke
sklepa skupščine z dne 6. 7. 2000, ki se
nadomesti z novim besedilom.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembo sklepa druge alinee 3. točke
sklepa skupščine z dne 6. 7. 2000, ki se
pravilno glasi:
“Razdelitev dobička za dividende se izvrši iz nerazdeljenega dobička po zaključnem
računu iz leta 1997. Višina dividende je 60
SIT bruto na delnico.”
4. Obravnava in sprejem predloga o delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
Čisti dobiček po zaključnem računu za
leto 2000 v znesku 879,685.000 SIT ostane nerazporejen.
Razdeli se del nerazdeljenega dobička
po zaključnem računu iz leta 1995, 1996 in
1997 tako, da znaša višina dividende 70
SIT na delnico. Pravico do dividende imajo
imenske delnice v lasti pravnih in fizičnih
oseb na dan zasedanja skupščine. Rok za
izplačilo je 60 dni od dneva sprejetja sklepa
na skupščini.
5. Nagrada članom nadzornega sveta za
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
članom nadzornega sveta v breme poslovnih stroškov, poslovnega leta 2001, za njihovo delo in odgovornost podeli nagrada v
višini 1% čistega dobička iz leta 2000. Nagrada se razdeli med člane nadzornega sveta v skladu s sklepom nadzornega sveta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2001 revizijsko hišo KPMG
Slovenija, d.o.o.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ložu, Cesta 19. oktobra 57, 1386
Stari trg pri Ložu, v vložišču Splošno kadrovskega sektorja, vsak delovni dan od 11.
do 14. ure, od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na upravo družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-

go pri Klirinško-depotni družbi, d.d., dne
18. 6. 2001 in ki bodo sami ali preko svojih
zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim
dokumentom. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt dve uri pred začetkom skupščine. Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28. junija 2001 ob
18. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinoplastika Lož, d.d.
uprava družbe
Ob-49075
Na podlagi 45. člena statuta družbe Gostinsko podjetje DAJ – DAM d.d., Ljubljana,
Resljeva cesta 48, uprava sklicuje
6. skupščino družbe
Gostinsko podjetje DAJ – DAM d.d.
Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 8. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta 48, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: za predsedujočo skupščine se izvoli: Branka Neffat.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Nikola Dmitrovič,
– preštevalki glasov: Marjana Fleten in
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
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 sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 6,475.032,71 SIT in ostane nerazporejen.
3. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
Oblikuje se sklad lastnih delnic v višini
19,245.300 SIT in sicer:
– iz ugotovljenega in nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let: 3.879,57 SIT
iz leta 1995, 5,258.134,10 SIT iz leta
1996, 5,305.620,70 SIT iz leta 1997,
435.320,99 SIT iz leta 1998, skupno
11,002.955,36 SIT in
– iz revalorizacijskega popravka prenesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 8,242.344,64 SIT.
Sklad lastnih delnic se oblikuje za namene, ki jih določa 240. člen Zakona o gospo-
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darskih družbah. Skupni nominalni znesek
vseh pridobljenih delnic za navedene namene je omejen z višino 10% osnovnega
kapitala družbe.
O nakupih, prodaji in ceni za lastne delnice odloča uprava v skladu s sklepom skupščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki jih
določi nadzorni svet.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
prenehanja mandata z dnem 29. 5. 2001
razreši naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Dmitrovič Nikolo,
Gašperšič Ksenijo, Horvatič Martina in Šintler Braneta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Horvatič Martina, Neffat Milana, Lavrič Roberta
in Šintler Braneta za naslednje mandatno
obdobje od 27. 6. 2001 dalje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil naslednje člane
nadzornega sveta, predstavnike delavcev:
Krašovec Ivana in Mešić Refada.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo B & A, d.o.o.,
Litijska cesta 45, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na
sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
DAJ – DAM, d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Ob-49076
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica
2, Maribor, uprava sklicuje
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4. sejo skupščine družbe
Elektro Maribor, javno podjeje za
distribucijo električne energije d.d.,
ki bo dne 29. 6. 2001 ob 9. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2,
(sejna soba – II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov:
Jelka Orožim-Kopše,
Marjana Gredin.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
c) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
d) Ugotovljena izguba v poslovnem letu
2000 znaša 3.831,190.634,98 SIT in se v
celoti pokrije po stanju na dan 1. 1. 2001 iz
revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
3. Sprejem Temeljev poslovne politike in
prioritetnih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d. za leto 2001.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme Temelje poslovne politike in prioritetnih dejavnosti družbe Elektro Maribor d.d.
za leto 2001 v predloženem besedilu.
4. 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 po predlogu nadzornega
sveta.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Elektro Maribor, d.d.
direktor
Štefan Lutar, univ. dipl. inž. el.
Ob-49077
Na podlagi 40. člena statuta družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d., uprava
sklicuje
5. sejo skupščine družbe
Zdravilišče Atomske Toplice d.d.
Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek,
ki bo dne 28. 6. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v Zeleni dvorani Aparthotela Rosa, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave:
Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.
Izvoli se preštevalki glasov:
Mojca Šantek,
Anica Krizmanič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel
Rojs.
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 sveta je predlog sklepa uprave:
a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 80,416.499,05 SIT in ostane nerazporejen.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička iz preteklih let.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je
predlog sklepa uprave: nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1995 s pripadajočim revalorizacijskim popravkom do 31. 12. 2000 v višini
88,864.205,74 SIT in nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1996 s pripadajočim revalorizacijskim popravkom do 31. 12. 2000 v višini
25,240.683,55 SIT, skupno 114,104.889,29
SIT, se razporedi v rezerve družbe.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina zaradi prenehanja mandata z
dnem 9. 9. 2001 razreši naslednje člane
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. mag. Groff Marijan,
2. Kač Niko,
3. Piskernik Jakob,
4. mag. Zajec Igor.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Čelar Tadeja,
2. mag. Groff Marijan,
3. Kač Niko,
4. mag. Zajec Igor,
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za naslednje mandatno obdobje od 9. 9.
2001 dalje.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:
1. Stoiljkovič Anita,
2. Pelc Ivan.
5. Sprejem sklepa o višini sejnine za
udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
40.000 SIT neto in 50.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta. Družba za
udeležbo na seji članom nadzornega sveta
krije tudi povračilo potnih stroškov.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim 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 navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Zdravilišče Atomske Toplice, d.d.
direktor uprave
Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.
Ob-49078
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta Dinos
holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
4. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne 28. 6. 2001 ob 13. uri, v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova 6, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se imenujejo: predsednik skupščine Anton
Praviček, verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Marija Žorž in dveh preštevalk
glasov Dragice Nemec in Simone Žnidaršič. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Nade Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta čisti dobiček iz
poslovnega leta 2000 po stanju na dan
31. 12. 2000 v znesku 416,993.755,19
SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorske hiše za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska družbo Iteo
Abeceda, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe Dinos holding, d.d., Ljubljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak delovni dan od objave do dneva
skupščine med 10. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi, pooblaščenec
pa predloži pisno pooblastilo družbi, najkasneje 3 dni pred skupščino.
Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem
mestu in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne uro kasneje v istih prostorih z enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
90 minut pred zasedanjem.
Dinos holding, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-49079
Na podlagi 283. člena ZGD in tretjega
odstavka 14. točke statuta delniške družbe
Kolpa, Proizvodnja in predelava plastičnih
mas, d.d. Metlika, Rosalnice 5, sklicuje
uprava družbe Kolpa, d.d.

5. skupščino
delniške družbe Kolpa, d.d.,
ki bo v petek, 29. junija 2001 ob 13. uri,
na sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Branko Faleskini, za predsednika verifikacijske komisije Samo Škrubej, za članici verifikacijske komisije pa Nevenka Pečaver in Štefka Zvonkovič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina
ugotovi sklepčnost.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe v letu 2000 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in revizorja družbe se sprejme poročilo o poslovanju za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga uprave z mnenjem nadzornega sveta družbe o
razporeditvi dobička, ugotovljenega za leto
2000.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v letu 2000 v višini 239,236.946,22 SIT ostane nerazporejen. Nerazporejen dobiček leta 1999, revaloriziran do 31. 12. 2000, v
višini 305,245.479,60 SIT, se razdeli za:
– izplačilo
dividend
delničarjem
44,538.720 SIT,
– izplačilo nagrade upravi 2,226.936
SIT,
– izplačilo nagrade nadzornemu svetu
2,226.936 SIT.
Razlika dobička leta 1999 v višini
256,252.887,60 SIT ostane še naprej nerazporejena.
Bruto dividenda znaša 120 SIT na delnico in bo izplačana do konca julija 2001.
Dividenda pripada delničarjem, ki so vpisani v registru KDD na dan zasedanja skupščine.
Nagrada upravi se izplača v skladu s statutom 1/3 v delnicah Kolpe, d.d., 2/3 pa v
gotovini. Za ta namen se iz sklada lastnih
delnic nameni takšno število delnic, ki bodo
v skupni vrednosti predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku in sicer se delnica obračuna
po povprečnem ponderiranem nakupnem
tečaju nakupov delnic za sklad lastnih delnic v zadnjih 30 dneh pred izplačilom.
Nagrada nadzornemu svetu se izplača
1/3 v delnicah in 2/3 v gotovini.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina ugotovi, da 19. 12. 2001
poteče mandat članom nadzornega sveta:
– Petru Dreniku,
– Miru Doltarju,
– Borutu Novaku.
b) Skupščina izvoli člane nadzornega
sveta z začetkom mandata 19. 12. 2001:
– Petra Drenika,
– Mira Doltarja,
– Boruta Novaka.
Skupščina se seznani s članom NS, ki
ga je izvolil svet delavcev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Ljubljanska c. 26, Novo mesto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik med 13. in 14.30, od
dneva sklica in objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda morajo biti posredovani upravi družbe v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno na sedežu družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki
morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Dvorana bo odprta 30 minut pred zasedanjem. V tem času se udeleženci vpišejo v
seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo
glasovnice za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z enakim dnevnim redom na istem mestu, 29. 6. 2001 ob 14. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kolpa, d.d., Metlika
uprava družbe
Ob-49080
Na podlagi 31. do 39. člena statuta družbe Elektromaterial Lendava, d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe
ki bo v petek, 29. 6. 2001ob 13. uri, v
sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava,
d.d., Kolodvorska 8.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli: Leon Majerič,
– za preštevalki glasov se izvolita: Aleksandra Ribarič in Jasmina Pruginić.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
mag. Andrej Rošker.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta ter pooblaščenega revizorja se sprejme
poslovno poročilo družbe za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
čisti dobiček za poslovno leto 2000 v višini
20,088.943,05 SIT ostane nerazporejen.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe na Kolodvorski 8, Lendava, in sicer
od dneva objave sklica do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD. Vsaka delnica daje delničarju en
glas.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
splošni službi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so na njej
prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ni sklepčna, bo naknadna seja skupščine istega dne, pol ure kasneje, to
je ob 13.30. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Elektromaterial Lendava, d.d.
direktor
Štefan Šoš, univ. dipl. soc.
Ob-49081
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Belinka, d.d., Zasavska cesta 95,
Ljubljana, uprava sklicuje
6. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 26. 6. 2001 ob 14. uri, na
sedežu družbe, Zasavska cesta 95, Ljubljana, v dvorani Izobraževalno prodajnega centra z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Valetič. V verifikacijsko
komisijo se izvolijo: za predsednico Renata
Petač Pleško, za preštevalki glasov pa Zdenka Turčinović in Ivanka Žabjek.
Skupščini prisostvuje povabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo za leto 2000 z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa:
1. Ustvarjeni čisti dobiček v letu 2000 v
višini 324,250.251,21 SIT se zadrži v poslovanju kot nerazporejen dobiček.
2. Iz nerazporejenega dobička leta 1997
v višini 125,272.656,17 SIT s pripadajočo
revalorizacijo v višini 32,526.581,67 SIT
ter iz nerazporejenega dobička leta 1999 v
višini 152,896.788,03 SIT s pripadajočo
revalorizacijo v višini 13,607.814,13 SIT
se izplača dividenda v bruto znesku 120
SIT na delnico, oziroma skupno
324,303.840 SIT.

3. Dividenda se izplača lastnikom po stanju v delniški knjigi pri KDD na dan 26. 6.
2001, in sicer do 31. 7. 2001.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001 skupščina imenuje
družbo PricewaterhouseCoopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: glede na to, da dosedanjim članom nadzornega sveta Milanu Geriču, Esteli Cetin Turk, Janezu Gregoriču in
Metki Kandrič s 30. 6. 2001 poteče mandat, skupščina imenuje za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom od dne
30. 6. 2001 dalje Simona Zdolška, Vladimirja Jančiča, Metko Kandrič in Kajo Špiler.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 11. uro, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani, po stanju na
dan 20. 6. 2001 in so svojo udeležbo najavili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 23. 6. 2001,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki morajo do prej navedenega roka predložiti družbi
tudi pisno pooblastilo delničarja oziroma dokument o zakonitem zastopstvu delničarja.
Dvorana bo odprta 45 minut pred zasedanjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zasedanja zaradi evidentiranja udeležbe in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v isti dvorani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Belinka, d.d., Ljubljana
uprava
Mag. Silvo Svete
Ob-49082
V skladu s 13. členom statuta Nove
KBM, d.d., Maribor, sklicuje uprava banke
6. sejo skupščine
Nove KBM, d.d.,
ki bo potekala v sredo, 27. junija 2001
ob 12. uri, v prostorih Nove KBM, d.d., Vita
Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Janeza Erjavca,
– za preštevalce glasov Maksimiljana Judra in Marijano Hunjadi.
3. Sprejem letnega poročila Nove KBM,
d.d., za leto 2000.
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3.1 Poslovno poročilo Nove KBM, d.d.,
za leto 2000 z računovodskimi izkazi in pojasnili k računovodskim izkazom banke za
leto 2000 z mnenjem revizijske družbe
Deloitte & Touche o računovodskih izkazih
banke za leto 2000 ter poročilom nadzornega sveta za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog uprave banke in mnenja nadzornega sveta sprejema letno poročilo Nove
KBM, d.d., za leto 2000, to je poslovno
poročilo Nove KBM, d.d., za leto 2000 z
računovodskimi izkazi in pojasnili k računovodskim izkazom banke za leto 2000 z mnenjem revizijske družbe Deloitte & Touche o
računovodskih izkazih banke za leto 2000
in poročilom nadzornega sveta za leto
2000.
3.2 Poročilo o notranjem revidiranju za
leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznanja s poročilom o notranjem revidiranju
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Predlog delitve dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave banke in mnenja nadzornega sveta
banke se čisti dobiček za leto 2000 v znesku 2.630,689.000 SIT deli, in sicer:
– za dividende 500,000.000 SIT kar
znaša 178,57 SIT na delnico,
– za nagrade:
– nadzornemu
svetu
banke
22,500.000 SIT,
– upravi banke 7,500.000 SIT,
– nerazporejeno 2.100,689.000 SIT.
Dividenda se izplača v nominalnem znesku v dveh enakih obrokih, in sicer v juliju in
oktobru 2001.
5. Predlog imenovanja pooblaščenega
revizorja Nove KBM, d.d., za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina banke na
predlog nadzornega sveta Nove KBM, d.d.,
za pooblaščenega revizorja Nove KBM,
d.d., za za leto 2001 imenuje revizijsko
družbo Deloitte & Touche.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini
pravočasno – v roku treh delovnih dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 30. maja 2001 dalje do dneva skupščine v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Nova KBM, d.d.
uprava
predsednik dr. Jože Glogovšek
član Matjaž Kovačič
Ob-49087
Na podlagi določil člena 6.3. statuta delniške družbe Hoteli Palace, d.d., uprava
Hoteli Palace, d.d., sklicuje
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5. sejo skupščine,
ki bo dne 29. 6. 2001 ob 11. uri, v prostorih Grand hotela Palace, Obala 43, 6320
Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep: izvoli se delovna telesa skupščine: dr. Boris Filli; predsednik skupščine,
Marinela Veškovo, Zvonka Dobrilovič;
preštevalki glasov. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar-Pasar.
3. Obravnava in potrditev poročila uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu
2000.
Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep: potrdi se poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 2000.
4. Obravnava in odločanje o razporejanju dobička poslovnega leta 2000.
Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga naslednji sklep: dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 176.442 tisoč SIT ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Nadzorni svet delniške družbe predlaga
naslednji sklep: potrdi se imenovanje ITEO
Abeceda, Podjetje za revizijo in sorodne
storitve, Ljubljana, d.o.o., za pooblaščenega revizorja delniške družbe za poslovno
leto 2001.
6. Imenovanje članov NS.
Nadzorni svet delniške družbe predlaga
naslednji sklep: za člana NS se imenujeta
Aljoša Tomaž in Kaja Špiler. Mandat obema
članoma NS nastopi po poteku dosedanjega mandata to je dne 9. 12. 2001.
Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem, njihovim
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem
na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka v času med 12. in
13. uro, od dneva objave dnevnega reda.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan 26. 6. 2001 in bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj tri dni pred dnem seje skupščine na
naslov tajništva delniške družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo k prijavi priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopstvu.
Udeležence prosimo, da pridejo na dan
skupščine v prostore zasedanja vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja in se z ustreznim
dokazilom oziroma identifikacijskim dokumentom prijavijo ter prevzamejo glasovalne
lističe.
Če seja skupščine ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti dan ob 12. uri, v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Hoteli Palace, d.d.
uprava družbe

Št. 14/2001
Ob-49088
Na podlagi določil 18. člena statuta družbe uprava sklicuje
7. skupščino delniške družbe
Semenarna Ljubljana, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. junija 2001 ob
11. uri, na sedežu družbe Dolenjska cesta
242, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička
ustvarjenega v letu 2000.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov: uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
k točki 1: imenuje se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in
notar ter potrdi predlagani dnevni red po
predlogu uprave;
k točki 2: sprejme se letno poročilo o
poslovanju delniške družbe Semenarna
Ljubljana za leto 2000 skupaj z mnenjem
revizijske hiše in mnenjem nadzornega sveta v predloženem besedilu;
k točki 3: ugotovljeni čisti dobiček družbe za leto 2000 znaša 51,245.838,68 SIT
in se deli tako, da se 35,537.678,84 SIT
razdeli v zakonske rezerve družbe s 1. 1.
2001, ostali del dobička v višini
15,708.159,84 SIT ostane nerazporejen;
k točki 4: za revidiranje računovodskih
izkazov družbe za leto 2001 skupščina imenuje revizijsko družbo IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica ter naslovljeni na upravo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo
za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
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odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.
Semenarna Ljubljana
uprava družbe
Ob-49089
Na podlagi 7.3. točke Statuta družbe
sklicuje uprava Alpine, d. d., Žiri
9. sejo skupščine
delniške družbe Alpine, d.d., Žiri,
ki bo 28. junija 2001 ob 14. uri v Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2, Žiri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednico skupščine se
izvoli Mojca Gantar, Novovaška 60, Žiri , za
preštevalca glasov Marija Tušek, Jezerska
22, Žiri in Milan Sovinc, Jezerska 22, Žiri.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Erika Braniselj iz Škofje Loke.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem revizorske
družbe Deloitte & Touche, d.o.o. iz
Ljubljane.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta čisti dobiček za leto 2000 v višini
125,690.386,13 SIT ostane v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2001 imenuje revizorska družba
Deloitte & Touche, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu generalnega direktorja in v pravni službi), od
objave sklica skupščine dalje, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 25. 6.
2001, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki , ki najkasneje tri
dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in deponirajo pooblastila.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15 % glasov. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
mag. Martin Kopač, univ. dipl. ekon.
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Ob-49092
Uprava družbe Dolenjskih pekarn proizvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic, d.d. Ločna 2, 8000 Novo mesto, na
podlagi točke 7.5. statuta družbe sklicuje
5. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v sredo, 27. 6. 2001 ob 10. uri na
sedežu družbe Ločna 2, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda,ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
potrdi predlagani dnevni red, izvolijo predlagani kandidati v delovna telesa skupščine in
potrdi predlaganega notarja.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2000 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 2000 v predloženi vsebini skupaj z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
3. Predlog razporeditve dobička za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 2000 na podlagi predloga uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta in sicer :
– dobiček iz leta 1996 v višini
8,787.996,28 SIT se razporedi v rezerve,
– revalorizacijski popravek dobička iz leta 1996 v višini 782.131,67 SIT se razporedi v rezerve,
– dobiček iz leta 2000 v višini
1,747.487,79 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo “DINAMIC” d.o.o. Novo mesto za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2001.
5. Umik lastnih delnic družbe.
Predlog sklepa : sprejme se umik 2.349
lastnih delnic razreda G po nominalni vrednosti 10.000 SIT na delnico. Delnice niso
bile odsvojene, zato uprava predlaga umik
po 356. členu Zakona o gospodarskih družbah.
6. Predlog za spremembo osnovnega
kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe osnovnega kapitala.
7. Predlog za spremembo statuta družbe.
Predlog sklepa : na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe statuta družbe.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno pooblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo na

dan 21. 6. 2001 vpisani v register pri Centralni klirinško depotni družbi in udeležbo
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sklepov je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan pri upravi
družbe od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dolenjske pekarne d.d. Novo mesto
uprava družbe
Št. 13/01
Ob-49093
Na podlagi 7.2 točke statuta družbe
ETRA 33 Energetski transformatorji, d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje
5. skupščino družbe
ETRA 33, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob 13. uri v
sejni sobi upravne stavbe družbe na Šlandrovi 10, Ljubljana-Črnuče.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dimitrij Marjanovič, za
preštevalca glasov pa Zlatko Hernčič in Breda Jeran.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2000.
3. Obravnava in odločanje o razporejanju nerazporejenega dobička iz preteklih let
in dobička za leto 2000.
Nerazporejen dobiček družbe v revalorizirani višini na dan 31. 12. 2000 znaša
281,164.785 SIT.
Nerazporejen dobiček po posameznih
letih znaša:
– v letu 1997 22,300.476 SIT,
– v letu 1998 69,833.630 SIT,
– v letu 1999 111,972.776 SIT,
– v letu 2000 77,057.903 SIT.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se izplačajo dividende v letu 2001 v skupni višini
bruto 45,423.000 SIT ter nagrada seda-
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njim članom nadzornega sveta v skupni višini 1,500.000 SIT bruto in sicer iz nerazporejenega dobička za leto 1997 ter njegovega revalorizacijskega popravka do datuma
skupščine (v celoti) in del potrebne razlike
iz nerazporejenega dobička za leto 1998 in
njegovega revalorizacijskega popravka.
Upravičenci do dividende so delničarji, ki
so vpisani na dan skupščine v delniško knjigo pri KDD. Dividenda bo izplačana delničarjem v 60 dneh po sklepu skupščine.
Nagrada članom nadzornega sveta bo izplačana v 60 dneh po sklepu skupščine.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: na osnovi predloga uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se zmanjša osnovni kapital družbe z dosedanjih
480,000.000
SIT
na
454,230.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z
umikom 2.577 lastnih delnic v nominalnem
znesku 10.000 SIT za vsako delnico. Za
razliko med vrednostjo umaknjenih lastnih
delnic in zneskom zmanjšanega osnovnega
kapitala in njegovega revalorizacijskega popravka se spremenijo rezerve družbe.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina potrdi pooblaščeno revizijsko družbo Plus revizija, d.o.o. Ljubljana za
revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem letu 2001.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za naslednje štiriletno mandatno
obdobje izvolijo naslednji člani nadzornega
sveta-predstavniki delničarjev: Tominc Jožica in Vadlja Vlado.
Mandat začne članom nadzornega sveta
teči od 11. 12. 2001, ko sočasno preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta.
8. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina za člane nadzornega sveta in sicer v višini 35.000
SIT neto za člane nadzornega sveta in
50.000 SIT neto za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti družbi pisno dostavljeno tri dni pred
zasedanjem in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
do vključno 26. 6. 2001, in ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sejni sobi št. 122 v I. nadstropju
upravne stavbe družbe ETRA 33, d.d, Šlandrova 10, Ljubljana, uro pred začetkom za-
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sedanja. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje v istem prostoru in bo tedaj sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala
(drugi sklic).
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delavnik med 12. in 14. uro.
ETRA 33, d.d.
uprava družbe
Ob-49094
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Snežnik, d.d., Kočevska Reka 40, ter v skladu s 5. členom poslovnika o delu nadzornega sveta družbe Snežnik, uprava sklicuje
5.sejo skupščine
družbe Snežnik, podjetje za
proizvodnjo in storitve d.d. Kočevska
Reka, Kočevska Reka 40,
ki bo dne 29. 6. 2001 ob 10. uri v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki
40, Kočevska Reka.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
mag. Nina Češarek.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
Za predsedujočega skupščine se imenuje Katja Stanič.
V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
– Andrej Puž, kot predsedujoči ter,
– Olga Jonke in Renata Juršič – kot
preštevalki glasov.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za poslovno leto 2000 s
priloženim revizijskim poročilom in pozitivnim mnenjem revizorja.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta
Predlog sklepa:
3.1. Zaradi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev:
– mag. Lucija Gregorčič z dne 12. 12.
2000,
– mag. Boris Žnidarič z dne 15. 1. 2001
in
– mag. Franci But z dne 12. 2. 2001,
skupščina ugotavlja, da je članom nadzornega sveta, ki so podali odstopne izjave,
mandat prenehal z dnem odstopa.
3.2. Za nove člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev, s polnim
mandatom štirih let od dneva imenovanja
dalje se izvolijo:
– Tilen Majnardi,
– Mladen Berginc in
– Franc Potočnik.
3.3. Skupščina se seznani z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, ki jih
je imenoval svet delavcev:
– Ferdinand Miklič in
– Igor Recek.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje družbo Plus Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 26. 6. 2001
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko s pripisom “za skupščino” dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Zadnji dan za oddajo prijave je 26. 6.
2001.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sejni sobi in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci s
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Vnovično zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, nastopi dve urni odmor po katerem se skupščina vnovič začne.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Snežnik d.d.
uprava družbe
Ob-49106
Na podlagi 7. 3. točke statuta Mariborske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, Maribor, uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine
družbe Mariborske livarne Maribor,
d.d.,
ki bo 27. 6. 2001 ob 15. uri v Mariborski livarni Maribor, v jedilnici hale A, Oreško
nabrežje 9, Maribor, ter predlaga naslednji
dnevni red in sprejem sklepov skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc
iz Maribora.
2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 2000.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen s poslovanjem MLM, d.d. v letu 2000 v višini
48,594.699,90 SIT ostane nerazporejen.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje revizijska družba po priloženem
predlogu nadzornega sveta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
MLM d. d. za 4-letno obdobje.
Predlog sklepa: zaradi odstopa predsednika nadzornega sveta MLM, d.d. Oblak
Tomaža, se za 4-letno mandatno obdobje z
začetkom mandata dne 27. 6. 2001, izvoli
za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, Žerdoner Branko.
Zaradi poteka mandata članov nadzornega sveta MLM, d.d., se za 4-letno mandatno obdobje z začetkom mandata dne
12. 11. 2001, izvolijo člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: Dover Jože,
Burnik Dušan in Jarc Slavko.
Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta MLM, d.d., predstavniki delavcev,
ki jih je izvolil svet delavecv MLM, d. d.
Predlagatelj sklepov pod 2. in 3. točko
je uprava, pod točko 4. in 5. pa nadzorni
svet. Nadzorni svet je oblikoval k 2. in 3.
točki dnevnega reda pozitivno mnenje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na vpogled v tajništvu družbe
MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in
13. uro. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoje za udeležbo na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.
d., pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic, delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pred zasedanjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom ali pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava
Ob-49111
Na podlagi 1. odstavka 18. člena statuta
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d.
vabi delničarje na
5. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2001 ob 12. uri v
dvorani IEDC, Poslovne šole Bled, Prešernova cesta 33, Bled.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
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Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Letno poročilo.
Predlog sklepa: Na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo za leto 2000 z
mnenjem revizorja.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: Na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se čisti dobiček družbe po revidiranem izkazu
uspeha za poslovno leto 2000 po stanju na
dan 31. 12. 2000, ki znaša 1.156,795.451
SIT razporedi:
– za rezerve družbe: 231,359.090 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim
delničarjem: 549,643.812 SIT,
– del dobička za člane uprave:
20,703.991 SIT,
– za
nerazporejeni
dobiček:
355,088.558 SIT.
Nerazporejeni dobiček družbe po zaključnem računu za leto 1995, ki v revalorizirani vrednosti na dan 31. 12. 2000 znaša
62.651.397 SIT, se razporedi:
– za rezerve družbe: 1,906.972 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim
delničarjem: 60,744.425 SIT.
Dividende
v
skupnem
znesku
610,388.237 SIT se izplačajo per 1. 1.
2001 v enkratnem znesku, najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem delničarjem, ki so na dan 29. 6.
2001 vpisani v delniško knjigo pri Centralni
klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana. Lastnikom prednostnih participativnih delnic
pripada dividenda v višini 165,74 SIT bruto
po delnici, lastnikom navadnih delnic pa 156
SIT bruto po delnici oziroma 117 SIT neto
po delnici.
4. Strategija razvoja družbe do leta 2005
z vizijo do leta 2010.
Predlog sklepa: Na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme strategijo razvoja družbe do
leta 2005 z vizijo do leta 2010 v predlaganem besedilu.
5. Temelji poslovne politike in finančni
načrt družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: Na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme temelje poslovne politike in
finančni načrt družbe za leto 2001 v predlaganem besedilu.
6. Načrt razvoja družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: Na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme načrt razvoja družbe za leto
2001.
7. Sklep o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2001 revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: Za člane nadzornega
sveta delniške družbe Aerodrom Ljubljana,
d.d., se za štiriletno mandatno obdobje, ki
se prične s 4. 7. 2001 kot predstavniki delničarjev izvolijo naslednji člani:
– Jože Romšek,
– Darko Marolt,
– Tomaž Vetrih,
– Anton Colarič,

– Branko Remic,
– mag. Miroslav Golubič,
– Mirko Sotlar.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v informativni pisarni, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 12. do 13. ure
od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130 a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d.
dne 20. 6. 2001, ki bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine, oziroma najkasneje do 22. 6. 2001
do 12. ure na naslov: Aerodrom Ljubljana,
d.d., Informativna pisarna, Zg. Brnik 130 a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju en glas. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
13. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno
s podpisom potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-49132
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d.in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
5. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, 28. junija 2001, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ul. 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagani preštevalki glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe TVT Maribor d.d. za leto 2000 z mnenjem revizorja.

Stran

2580 / Št. 40-41 / 25. 5. 2001

Predlog sklepov: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe TVT Maribor d.d. za
leto 2000 z mnenjem revizorja.
3. Sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala.
3.1. Sprejem sklepa o znižanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se zaradi pokrivanja izgube preteklih let in pokrivanja izgube iz tekočega poslovanja za leto 2000 izvede poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer:
a) Znesek prenesene izgube preteklih
let v višini 729,053.872,22 SIT se do zneska 564,406.794,15 SIT pokrije v breme
revalorizacijskega popravka kapitala s 1. 1.
2001.
b) Del nepokrite prenešene izgube preteklih let v višini 164,647.078,07 SIT in
izguba poslovnega leta 2000 v višini
132,308.047,83 SIT se pokrijeta v breme
osnovnega kapitala družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic, tako da se štiri
obstoječe delnice zamenjajo za tri nove
delnice z enakimi lastnostmi, kot so navedene v statutu družbe in z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico. Zaradi zaokroževanja števila delnic za posameznega
delničarja, se po združitvi delnic posameznemu delničarju v delniško knjigo vpiše celo število delnic, razlika, ki nastane zaradi
zaokroževanja pa se porabi za oblikovanje
rezerv družbe. Tako znaša na novo določeni osnovni kapital družbe 963,591.000
SIT in je razdeljen na 963.591 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico in s serijskimi številkami od 1 do
963.591.
c) Znesek v višini 403.000 SIT, ki nastane zaradi zaokroževanja števila delnic na
celo število, se porabi za oblikovanje rezerv
družbe.
3.2. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se poveča osnovni kapital družbe, in sicer za 634,598.000 SIT,
tako da znaša osnovni kapital družbe na
novo 1.598,592.000 SIT. Povečanje se izvede z izdajo 634.598 delnic, druge serije,
z enakimi lastnostmi, kot so določene v statutu družbe za že izdane delnice in po nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno delnico in
s serijskimi številkami od 963.592 do
1,598.592.
Izključi se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.
Na novo izdane delnice v skupnem številu 634.598 in v skupni nominalni vrednosti
634,598.000 SIT prevzame Slovenska razvojna družba d.d., Dunajska 160, 1000
Ljubljana, ki vplača na novo izdane delnice
s prenosom svoje terjatve v višini
634,598.000 SIT do družbe na družbo in s
tem pridobijo stvarni vložek v družbi: rok za
vpis novih delnic poteče v roku 45 dni po
sprejemu tega sklepa.
3.3. Predlog sklepa: po predlogu uprave in nadzornega sveta sta gornja sklepa o
o spremembi osnovnega kapitala sprejeta
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pod odložnim pogojem, da bo predlagana
prisilna poravnava nad družbo TVT Maribor
d.d pravnomočno potrjena.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
pravnomočnosti prisilne poravnave uskladi
besedilo statuta v skladu s sprejetimi sklepi.
4. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta in seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta – predstavnika delavcev povezanih družb.
Predlog sklepa: ugotovi se, da zaradi
poteka mandata z dnem 12. 10. 2001 preneha funkcija članstva v nadzornem svetu
članoma: Francu Hermanu Šimnovcu in Milošu Mlinariču.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
13. 10. 2001 za mandatno dobo 2 let imenujeta člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev:
– Franc Herman Šimnovec,
– Miloš Mlinarič.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev
povezanih družb.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Valuta družbo za revizijo d.o.o., Strossmayerjeva 13,
Maribor, za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2001.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-49142
Uprava družbe Integral, Prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi, d.d., Jesenice, sklicuje
5. sejo skupščine delničarjev
Integral, Prevozi, turizem, prodaja vozil
in servisi, d.d., Jesenice,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe na Jesenicah, Titova
67.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopano toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.
2. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov in zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Piciga Stanislav, za preštevalca glasov se določi Rogan Cecilija, notarska opravila pa bo opravljala notarka Nada Svetina.
3. Ugotavljanje sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila
preštevalca glasov se ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
5. Letno poročilo uprave o poslovanju
družbe v letu 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave in nadzornega sveta o poslovanju
družbe v letu 2000.
6. Sklep o pokrivanju izgube za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: izguba poslovnega leta
2000 v višini 12,449.544,10 tolarjev se
pokriva iz:
– nerazporejenega dobička poslovnega
leta 1997 v celotni višini 6,715.361,80 SIT,
– revalorizacijskega popravka nerazporejenega dobička leta 1997 v celotni višini
2,522.214,80 SIT,
– dela nerazporejenega dobička leta
1998 2,074.541 SIT,
– revalorizacijskega popravka nerazporejenega dobička leta 1998 v višini
1,137.426,50 SIT.
Skupaj pokrivanje izgube iz dobička prejšnjih in ustreznega deleža revalorizacijskega popravka nerazporejenega dobička prejšnjih let v višini 12,449.544,10 SIT.
Knjiženje pokrivanja izgube se opravi po
sprejemu sklepa na skupščini v poslovnih
knjigah družbe po stanju na dan 1. 1. 2001.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave za spremembo in dopolnitev statuta
družbe.
Gradivo za odločanje na skupščini je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe na Jesenicah, Titova 67, vsak delovni dan od 12. do 13. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi tega sklica na sedežu
družbe. Uprava in nadzorni svet bosta o
predlogih sprejela svoja stališča in o spreminjevalnih predlogih najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti oddana v hrambo na sedežu družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Integral, d.d., Jesenice
direktor:
Jekovec Izidor, univ. dipl. ek.
Ob-49147
Na podlagi 48. člena statuta Metrel DUS
d.d. uprava družbe sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 28. junija 2001 ob 14.30
na sedežu družbe Horjul 188.
Dnevni red:
1. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet dajeta predloga
sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 po predlogu uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta in revizorja.
2. Predlog sklepa o uporabi čistega dobička za poslovno leto 2000.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
– čisti dobiček iz leta 2000 v višini
104,748.783,89 SIT ostane nerazporejen,
– dividende v višini 10,293.206 SIT (77
SIT na delnico) se izplačajo iz dobička za leto
1998 delničarjem, ki so lastniki delnic na dan
skupščine dne 28. 6. 2001,
– dividende se izplačajo v 90 dneh po
sklepu skupščine.
3. Imenovanje delniškega odbora.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina imenuje delniški odbor izmed 10% največjih delničarjev za mandat enega leta v sestavi: Dobrovoljc Sandi, Jazbec
Franc, Simončič Maks in Žura Nada.
4. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet dajeta predloga
sklepa: skupščina imenuje za revizijo računovodskih izkazov za leto 2001 KPMG Slovenija
d.o.o. Dunajska c. 21, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo tisti delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo Metrel DUS d.d.
in pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
3 dni pred sejo.
Gradivo za skupščino družbe je na vpogled pri upravi družbe (Stanislav Nagode) na
sedežu družbe Metrel DUS d.d., in sicer vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delnic.
Metrel DUS, družba za upravljanje
in svetovanje, d.d.
Stanislav Nagode
direktor
Št. 012611
Ob-49156
Uprava družbe Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana vabi delničarje na
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7. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo 5. julija 2001 ob 10. uri v predavalnici Amfiteater, Fakultete za družbene vede,
Kardeljeva 5, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Leonardo F. Peklar; za preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Logar in Matjaž Košir.
3. Sprejem letnega poročila uprave družbe o poslovanju družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana za leto 2000 z
mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
uprave družbe o poslovanju družbe Petrol,
Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2000 skupaj z revizorskim mnenjem.
4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička družbe Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana za leto 2000 in delitvi
nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček družbe za poslovno leto 2000 v znesku
1.911,934.826,35 SIT se razporedi v proste
rezerve družbe v višini 955,967.413,17 SIT.
Znesek v višini 955,967.413,18 SIT ostaja
nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave
in nadzornega sveta v dobičku za leto 2000
se izplačajo iz nerazporejenega čistega dobička iz leta 1998, ki na dan 31. decembra
2000 znaša 1.174,160.720,56 SIT:
1. Za izplačilo delničarjem v obliki dividend v znesku 500 SIT bruto na delnico oziroma 1.043,150.500 SIT.
2. Upravi, kot udeležbo na dobičku,
bruto 31,538.636 SIT, izplačljivo v delnicah
družbe po tržni vrednosti delnice na dan izplačila.
3. Članom nadzornega sveta, kot udeležbo na dobičku, bruto 56,665.986 SIT, izplačljivo v delnicah družbe po tržni vrednosti
delnice na dan izplačila.
Družba bo izplačala dividende najkasneje
v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini,
in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem
registru pri KDD na dan 9. julija 2001, na
način, določen s sklepom uprave družbe.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., se za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične s 15. julijem 2001, kot
predstavnika delničarjev izvoli dva člana izmed naslednjih kandidatov:
1. Jože Stanič, predsednik uprave Gorenje, d.d.,
2. mag. Stane Valant, direktor Nacionalne finančne družbe, d.d.,
3. Ivan Nerad, direktor družbe IN 19,
d.o.o.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za poslovno leto 2001 za
revidiranje poslovnih izkazov imenuje revizijsko družbo Deloitte & Touche.

Na podlagi 292. člena ZGD bo 7. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana
prisostvoval notar Vojko Pintar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo
le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred dnem zasedanja skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri KDD in bodo
prijavili svojo udeležbo na skupščini delničarjev v informacijski pisarni na sedežu družbe
osebno ali prek pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od 28. maja 2001, in sicer vsak
delovni dan od 10. do 13. ure, kjer bodo
prejeli tudi potrdila o lastništvu delnic.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih.V tem primeru bo skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.
predsednik uprave
Janez Lotrič
Št. 3/2001
Ob-49157
Na podlagi statuta delniške družbe Turistično podjetje Portorož, d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož, sklicujemo
3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 6. 2001 ob 14. uri na sedežu družbe, Cesta solinarjev 6, Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov se izvolita Irena Kastelic in Alenka
Rožaj. Za notarja se povabi Dravo Ferligoj.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
in potrditev računovodskih izkazov za leto
2000.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano letno poročilo za leto 2000, vključno z bilanco
stanja, izkazom uspeha in poslovnim poročilom na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa
o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani sklep o delitvi dobička na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja za
leto 2001 na predlog nadzornega sveta.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na razpolago na sedežu družbe dan po objavi zasedanja skupščine,
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vsak delovnik od 10. do 12. v tajništvu družbe
Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 27. 6. 2000 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 15 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet
Ob-49162
Na podlagi 6. točke statuta Iskra Baterije
Zmaj, d.d., Šentvid pri Stični 108, Šentvid pri
Stični, uprava sklicuje
7. sejo skupščine družbe
Iskra Baterije Zmaj, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2001 ob 15.30, na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Ravnikar,
– za preštevalca glasov se izvolita Jožica
Metelko in Bojan Kristan,
– seji prisostvuje notar Marjan Kotar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2000 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslovnega leta 2000, ki znaša 55,426.136,98 SIT se
razporedi na nerazporejeni dobiček tekočega
leta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2001 se
imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana.
5. Povečanje osnovnega kapitala delniške
družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o povečanju osnovnega kapitala pod točko
5.1. do 5.3.
5.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
154,176.000
SIT
se
poveča
za
154,176.000 SIT tako, da znaša osnovni kapital po izvedenem povečanju 308,352.000
SIT. Za povečanje osnovnega kapitala se uporabi revalorizacijski popravek osnovnega kapitala v višini 154,176.000 SIT.
5.2. Zaradi povečanja osnovnega kapitala družba izda 154.176 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT z enakimi lastnostmi kot obstoječe delnice. Po izvedenem povečanju osnovnega kapitala znaša
skupno število delnic 308.352. Delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z
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njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem
kapitalu družbe.
5.3. Nove delnice se izda po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register, in
sicer delničarjem, ki bodo konec delovnega
dne, ko uprava objavi, da je povečanje osnovnega kapitala vpisano v sodni register, vpisani
kot imetniki delnic pri Klirinško depotni družbi.
Uprava Iskra Baterije Zmaj, d.d., je dolžna
v treh delovnih dneh od vročitve sklepa sodišču o vpisu povečanja osnovnega kapitala v
sodni register obvestiti delničarje, da je povečanje vpisano. Vsakega delničarja se obvesti
po pošti.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala delniške družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala pod točko
6.1. do 6.8.
6.1. Osnovni kapital družbe Iskra Baterije
Zmaj, d.d., v vrednosti 308,352.000 SIT se
zaradi prevelikega obsega kapitala glede na
dejavnost in potrebe družbe, zniža za
154,176.000 SIT, tj. na 154,176.000 SIT, in
sicer z združevanjem delnic tako, da se dve
obstoječi delnici nominalne vrednosti 1.000
SIT zamenja za 1 novo delnico nominalne
vrednosti 1.000 SIT. Skupaj se izda 154.176
delnic.
6.2. Delnice iz zgornje točke tega sklepa
imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice.
6.3. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi. Sklep o zmanjšanju kapitala
objavi uprava v Uradnem listu RS.
6.4. Delničarjem pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 500
SIT za eno staro delnico.
6.5. Izplačilo se izvrši v roku 6 mesecev
po objavi sklepa vpisa.
6.6. Zamenjava starih delnic za nove se
opravi v osmih dneh, šteto od dneva, ko uprava objavi, da je sodišče vpisalo zmanjšanje
osnovnega kapitala v sodni register, in sicer
delničarjem, ki bodo konec delovnega dne,
ko Iskra Baterije Zmaj, d.d., objavi, da ji je
vročen sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, vpisani kot imetniki delnic pri Klirinško depotni družbi.
6.7. Uprava Iskra Baterije Zmaj, d.d., je
dolžna v roku treh delovnih dni po vročitvi
sklepa sodišča o vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala v sodni register pisno obvestiti delničarje, da je zmanjšanje vpisano.
6.8. Vpis zmanjšanja osnovnega kapitala
se predlaga po vpisu povečanega osnovnega
kapitala v sodni register.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo
napovejo tako, da njihova prijava prispe na
sedež družbe najkasneje do 25. 6. 2001.
Delovno gradivo bo po objavi sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe do seje
skupščine, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
Iskra Baterije Zmaj, d.d.
uprava
Št. 32/01
Ob-49163
Na podlagi 21. člena statuta družbe Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 10,
sklicuje uprava družbe

26. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2001 ob 14. uri,
v prostorih družbe Ljubljanski sejem, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in treh
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Marka Stoparja,
– za tri preštevalke glasov se izvoli Andrejo
Klajder Virant, Natašo Kraljič in Natašo Prišel.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Marjan Kotar iz Grosuplja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Ljubljanski sejem, d.d., v letu 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Ljubljanski sejem, d.d., v letu 2000.
3. Delitev dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih let v višini 19,936.927,27 SIT
se razdeli:
– za izplačilo dividend za prednostne delnice 4,038.160,63 SIT,
– ostane nerazporejeno 15,898.766,64
SIT.
4. Sprejem sprememb statuta družbe Ljubljanski sejem, d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe Ljubljanski
sejem, d.d.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje revizijsko družbo IN REVIZIJA, družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letnim poročilom, predlogom sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska c. 10, Ljubljana, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega
registra in osebnim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in osebnim
dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Ljubljanski sejem, d.d.
uprava
Št. 63/01
Ob-49166
Na podlagi določb statuta nadzorni svet
sklicuje
6. skupščino delničarjev
delniške družbe Komunaprojekt, d.d.,
v sredo 20. 6. 2001 ob 12. uri, v prostorih Izuma v Mariboru, Prešernova ulica 17, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugotovitev sklepčnosti.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoljeni so: predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapisničarka in vabljeni notar Stanislav Bohinc.
3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: delničarji ugotovijo, da je
skupščina sklepčna in potrdijo predlagani
dnevni red.
4. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta,
d.d., za leto 2000, z računovodskimi izkazi,
skupaj s poslovnim poročilom direktorja, mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo o poslovanju družbe za leto 2000,
z računovodskimi izkazi, skupaj s poslovnim
poročilom direktorja, mnenjem pooblaščenega revizorja Valuta, d.o.o., Maribor in mnenjem nadzornega sveta.
5. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme
sklep, da se celotni dobiček za leto 2000 po
obdavčitvi v znesku 1,127.516,57 SIT razporedi v sredstva rezerv družbe v skladu s 355.
členom Zakona o gospodarskih družbah.
6. Informacija o gospodarskem načrtu za
leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme informacijo o gospodarskem načrtu za
leto 2001.
7. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe za revizorja za leto 2001 imenuje Valuto, družbo za
revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13, Maribor.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan sklica skupščine ali njihovi pooblaščenci s pismenim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalna pravica je pismena prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Partizanska ulica 3-5, v pravni pisarni vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe v
sedmih dneh po objavi tega sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Komunaprojekt, d.d., Maribor
predsednik nadzornega sveta
Peter Kocmut
Št. 12/2001
Ob-49188
Uprava Tiskarne Jože Moškrič, d.d.,
Ljubljana, Kajuhova 55, sklicuje v skladu z
določili tretjega odstavka 274. in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) ter 33. in 35. člena statuta TJM, d.d.
9. skupščino delniške družbe,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob 14. uri, v
prostorih TJM, d.d.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in
a) izvolitev verifikacijske in volilne komisije,
b) imenovanje – pooblastitev notarja za sestavo notarskega zapisnika,
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c) imenovanje revizorske hiše.
Predlogi sklepov:
a) v verifikacijsko in volilno komisijo smo
izvolili:
– Turk Majdo (članico),
– Vidmar Fani (članico),
– Samec Jana (predsednika);
b) za sestavo notarskega zapisnika imenujemo – pooblaščamo notarja Bojana Podgorška;
c) za revizorsko hišo imenujemo PriceWaterhousecoopers.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
za leto 2000 v predlaganem besedilu.
3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 se
pokrije z revalorizacijskim popravkom in iz nerazporejenega dobička iz prejšnjih let.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
(v tajništvu), vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda oziroma predloge na sedež
družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni, delničarji pa bodo o njih
pisno obveščeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic razreda G sami ali po svojih
pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine, tudi če niso delničarji.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano, na podlagi osebnega dokumenta.
Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati priimek in ime ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, število glasov,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa priimek, ime in naslov pooblaščenca, firmo in število glasov ter podpis in
žig pooblastitelja.
Vsaka delnica daje delničarju en glas, vsi
delničarji pa imajo skupaj 347.325 glasov.
Za vse točke dnevnega reda se glasuje z
dvigom glasovnice.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Če bo tokratni sklic skupščine neuspešen, bomo skupščino ponovili isti dan ob
15. uri, v isti dvorani. Takrat bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Jože Moškrič, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
dipl. graf. inž. Drago Krumpak
Ob-49189
Na podlagi 37. člena statuta družbe Slovenija projekt, podjetje za projektiranje, d.d.,
Ljubljana, uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
5. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,
ki bo 26. junija 2001 ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1.
Sklicatelja predlagata naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev skupščine.
2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo za preštevanje
glasov se izvoli kandidate po predlogu uprave.
Za notarja, ki bo prisoten na skupščini, se
imenuje notar po predlogu uprave.
3. Letno poročilo uprave o poslovanju za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju za leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta.
4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu
2000 v višini 3,139.804,25 SIT ostane nerazporejen.
Iz nerazporejenega dobička v višini
2,320.388,57 SIT se oblikuje sklad lastne
delnice za namene iz druge in sedme alinee
prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih družbah.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
zmanjša iz sedanjih 145,938.000 SIT na
141,033.000 SIT z umikom 4.905 delnic v
nominalni višini 1.000 SIT delnica, ki so v lasti
družbe, v breme nerazporejenega dobička iz
preteklih let v višini 3,520.355,75 SIT, valorizacije nerazporejenega dobička iz preteklih
let v višini 565.228,57 SIT in nerazporejenega dobička iz poslovnega leta 2000 v višini
819.415,68 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi povečanja donosa kapitala na delnico in zmanjšanja števila delničarjev.
6. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe po predlogu uprave.
7. Razrešitev in volitve člana nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa: na lastno zahtevo se razreši član nadzornega sveta Vitomir Mavrič.
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli
kandidatka Mirjana Veljić do izteka mandata
nadzornemu svetu.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe vsak delovnik
od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica
skupščine podajo družbi morebitne predloge
za dopolnitev dnevnega reda ali nasprotne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda. Predlogi morajo biti pisni in
razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Na
skupščini se morajo izkazati z osebnim dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali
dokazilom o zastopanju delničarja najkasneje
15 minut pred začetkom skupščine. Pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so prijavili svojo
udeležbo na skupščini 3 dni pred zasedanjem
skupščine in so do tega dne vpisani v delniško knjigo.
Ponovna skupščina
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovila eno uro po prvem
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sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenija projekt, d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-49224
Na podlagi 6.c poglavja Statuta delniške
družbe Koroška trgovina, d.d., in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah
sklicuje uprava družbe
2. skupščino družbe,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2001 ob 13. uri
v sejni sobi v Dravogradu, Trg 4. julija 46, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za preštevalki glasov izvolita Rožič Dragica in
Zagoršek-Kotnik Vlasta.
Za predsednico skupščine se izvoli Gorjup Neveno Teo.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Obravnava in sprejem revidiranega poslovnega poročila družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se sprejme revidirano poslovno poročilo družbe Koroška trgovina, d.d., za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se čisti
dobiček poslovnega leta 2000, ki znaša
16,357.139,05 SIT razporedi na nerazporejeni čisti dobiček.
4. Obravnava in sprejem predloga o oblikovanju rezerv.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
skupne rezerve prevzetih družb po stanju
31. 12. 2000, ki znašajo 353,855.409,74
SIT razporedijo na:
– zakonske rezerve (10% od osnovnega
kapitala): 36,500.000 SIT,
– druge rezerve: 317,355.409,74 SIT.
5. Predlog za imenovanje revizorja družbe
za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2001 imenuje revizijsko družbo Loris,
d.o.o., iz Dravograda.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe Koroška trgovina, d.d., Partizanska ul.
2, 2360 Radlje ob Dravi.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v pisarni, in sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke se glasuje z glasovnicami.
O vseh sklepih dnevnega reda odloča
skupščina z večino oddanih glasov.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
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pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik 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, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu v Dravogradu vsak delovni dan od objave tega vabila
dalje do dneva izvedbe skupščine od 10. do
13. ure.
Koroška trgovina, d.d.,
Radlje ob Dravi
predsednik uprave
Poderžan Vinko, jur.
Št. 239
Ob-49227
Na podlagi 33. člena Statuta delniške družbe Kovintrade Zunanja trgovina, d.d., Celje,
Mariborska 7, 3000 Celje, sklicuje uprava
družbe
6. sejo skupščine
Kovintrade Zunanja trgovina, d.d., Celje,
ki bo v torek, dne 26. 6. 2001 ob 12. uri,
v prostorih Kovintrade, d.d., Celje, Mariborska 7 (dvorana v pritličju) in predlaga naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta in revizorja.
3. Delitev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
delitev čistega dobička družbe za leto 2000
in nerazporejenega dobička iz preteklih let.
1. Čisti dobiček, ustvarjen v letu 2000
v znesku 87,217.599,21 SIT, se razporedi:
– 50% čistega dobička v znesku
43,608.799,60 SIT je uprava družbe razporedila v rezerve;
– 50% čistega dobička v znesku
43,608.799,61 SIT se razporedi kot nerazporejeni dobiček.
2. Do 31. 12. 2000 še nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1998 v višini
25,676.076,57, se razporedi:
– za dividende: 13,758.000 SIT,
– za udeležbo na dobičku:
članom uprave: 3,723.513 SIT,
članom nadzornega sveta: 2,532.019
SIT.
Ostanek čistega dobička iz leta 1998 v
višini 5,662.544,57 SIT ostane nerazporejen.
Udeležba na dobičku članom uprave in
članom nadzornega sveta se izplača v obliki
lastnih delnic.

Delničarjem, ki bodo 7 dni po seji skupščine družbe vpisani v delniški knjigi pri KDD
Ljubljana, to je na dan 3. 7. 2001, pripadajo
dividende v višini 120 SIT bruto na delnico in
se izplačajo delničarjem najkasneje v 60 dneh
po sprejemu sklepa na skupščini družbe.
4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina soglaša z oblikovanjem sklada lastnih delnic. Družba oblikuje iz rezerv sklad lastnih delnic v višini 10%
osnovnega kapitala.
5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Kovintrade Zunanja trgovina, d.d., Celje.
V 2. členu se dejavnost družbe uskladi s
standardno klasifikacijo dejavnosti.
6. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe se imenuje revizorska hiša PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Gradivo
Celotno gradivo je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, Mariborska 7/II nadstropje, 3000 Celje, od 26. 5. 2001 dalje (v delovnih dneh) dnevno od 9. do 12. ure, v tajništvu.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji in pooblaščenci delničarjev, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan 22. 6.
2001 in ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 22. 6. 2001. Prijava
je pravočasno sporočena po pošti s priporočeno pošiljko, če prispe na sedež družbe do
vključno dne 22. 6. 2001. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisna pooblastila.
Glasovanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob
13. uri istega dne v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kovintrade, d.d., Celje
uprava
Ob-49226
Uprava družbe Kokra – trgovsko podjetje
d.d., na podlagi statuta družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Kokra, d.d.
Skupščina bo 29. 6. 2001, ob 12. uri v
Celju, Ljubljanska 87 (v poslovnih prostorih
družbe Metro).
Dnevni red s predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalca glasov ter imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu uprave in potrditev dnevnega reda.
2. Letno poročilo družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2000.
3. Uporaba dobička oziroma pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: celotna revalorizirana nepokrita izguba, ki je na dan 31. 12. 2000
izkazana v bilanci stanja, se pokrije v breme
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rezerv in njihovega revalorizacijskega popravka, preostala razlika pa v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
zmanjša za 121,357.000 SIT, tako da po
zmanjšanju znaša 400,000.000 SIT in je razdeljen na 400.000 navadnih imenskih delnic
nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 121.357 lastnih delnic družbe.
5. Zamenjava delnic družbe in izdaja prednostnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Del delnic družbe se zamenja, tako da
se namesto dosedanjih navadnih delnic na
ime nominalne vrednosti po 1.000 SIT vsaka
izdajo prednostne delnice enake nominalne
vrednosti.
Delnice se zamenjajo tako, da se kot osnova za zamenjavo pri vsakem delničarju upošteva najvišje možno parno število delnic, katerih
imetnik je na dan zamenjave in se polovica
tako ugotovljenega števila delnic zamenja za
prednostne delnice.
Skupna nominalna vrednost vseh na tej
podlagi izdanih prednostnih delnic ne sme
presegati polovice osnovnega kapitala družbe v času izdaje delnic.
b) Na osnovi sklepa o zamenjavi in na podlagi tretjega in četrtega odstavka 182. člena
zakona o gospodarskih družbah skupščina
sprejme sklep o izdaji delnic z naslednjimi
sestavinami:
– izdajatelj delnic je Kokra, trgovsko podjetje, d.d.,
– delnice glasijo na ime,
– skupna vrednost celotne izdaje delnic je
enaka skupni nominalni vrednosti delnic, izdanih na podlagi sklepa o zamenjavi delnic in ne
sme presegati 200,000.000 SIT,
– vse novo izdane delnice na podlagi zamenjave so prednostne delnice,
– delnice se izdajo v nematerializirani
obliki,
– nominalna vrednost vsake delnice je
1.000 SIT,
– dividenda se izplača na račun delničarja,
kolikor skupščina ne odloči drugače,
– vse izdane prednostne delnice tvorijo en
razred, različen od preostalih delnic družbe,
– vse prednostne delnice se izdajo brez
glasovalne pravice,
– delnice so prosto prenosljive,
– vsebina pravic: prednostne delnice zagotavljajo pravice, ki jih dajejo navadne delnice, razen glasovalne pravice. Prednostne delnice zagotavljajo prednostno pravico pri razdelitvi dobička, v višini 2% od nominalne vrednosti delnice. Če dividenda, ki se izplača na
navadne delnice presega prednostno, se
prednostnim delnicam izplača dividenda v enakem znesku kot navadnim delnicam.
6. Sprememba nominalne vrednosti delnic in sprememba osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
spremeni, tako da se razdeli na delnice nominalne vrednosti po 20.000 vsaka.
Nominalna vrednost vseh delnic družbe se
spremeni, tako da odslej znaša 20.000 SIT
na delnico.
Delnice družbe se zamenjajo tako, da se
vsakih dopolnjenih dvajset dosedanjih delnic
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vsakega razreda nominalne vrednosti po
1.000 SIT zamenja za eno novo nominalne
vrednosti po 20.000 SIT, istega razreda.
Vse pravice iz novih delnic so enake kot
pravice iz dosedanjih delnic družbe.
Delnice, ki jih pri posameznem delničarju
ni mogoče zamenjati za novo delnico štejejo z
dnem zamenjave za umaknjene oziroma razveljavljene.
Za delnice, ki jih glede na menjalno razmerje ni mogoče zamenjati za nove delnice
(umaknjene delnice) družba delničarjem izplača nadomestilo v višini 200 SIT na delnico.
Za skupni nominalni znesek umaknjenih
delnic se zmanjša osnovni kapital družbe, razlika nad vrednostjo izplačila pa se razporedi v
rezerve družbe.
7. Oblikovanje sklada za lastne delnice.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad za
lastne delnice v višini 40,000.000 SIT.
8. Sprememba članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče vse
dosedanje člane nadzornega sveta družbe.
Za člane nadzornega sveta družbe skupščina imenuje Dani Terglav, Petra Zupanca
in Matjaža Rajnarja. Mandat imenovanih članov prične z dnem sprejetja tega sklepa in
traja štiri leta.
9. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se spremeni tako, da družba opravlja dejavnosti kot
so določene s sklepom o spremembah statuta družbe.
10. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni
tako, da odslej glasi: K – FIN, naložbe in
nepremičnine, d.d.
Skrajšana firma se spremeni tako, da odslej glasi: K – FIN, d.d..
11. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sedež družbe se spremeni in je odslej v Ljubljani.
Poslovni naslov družbe je Cesta v Gorice
8, Ljubljana.
Sprememba poslovnega naslova na območju kraja sedeža družbe ne pomeni spremembe sedeža ali statuta družbe in se opravi
na podlagi sklepa uprave družbe.
12. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto
2001 skupščina imenuje revizijsko družbo RS
Biro Žalec.
13. Spremembe statuta družbe in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe tako, da njegovo besedilo uskladi s statutarnimi sklepi, sprejetimi
na tej skupščini.
Sklepčnost, udeležba in gradivo: kolikor
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine, z istim dnevnim
redom ob 13. uri, na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je da delničarji svojo
udeležbo pisno prijavijo na naslov Cesta v
Gorice 8, Ljubljana najkasneje tri dni pred
skupščino.
Morebitna pooblastila morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno in
revizijsko poročilo ter predlog sprememb sta-

tuta je na vpogled na novem poslovnem naslovu družbe v Ljubljani, Cesta v Gorice 8,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Kokra trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
Ob-49225
Na podlagi 7.4. člena statuta trgovske družbe Metro, d.d., Celje, Prešernova 10, sklicuje uprava družbe
6. zasedanje skupščine,
ki bo v petek 29. 6. 2001 ob 11. uri v
prostorih podjetja Metro, Ljubljanska cesta 87.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov ter imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika po
predlogu uprave in potrdi dnevni red.
2. Razveljavitev sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep o povečanju osnovnega kapitala po predlogu
uprave.
3. Potrditev letnega poročila za leto 2000
skupaj z revizijskim poročilom za leto 2000.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo za
leto 2000 skupaj z revizijskim poročilom za
leto 2000.
4. Sprejetje sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi dobička po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
5. Sprejetje sklepa o imenovanju revizorske družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorske službe
RS Biro Žalec.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
zmanjša za 13,400.000 SIT, tako da po zmanjšanju znaša 120,000.000 SIT in je razdeljen
na 12.000 navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti po 10.000 SIT vsaka.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 1.340 lastnih delnic družbe.
7. Spremembe statuta družbe in pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
spremeni statut družbe, tako da njegovo besedilo uskladi s statutarnimi sklepi, sprejetimi
na tej skupščini.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda skupščine delničarjev družbe je na vpogled od 29. maja 2001 naprej na sedežu družbe.
Delničarje družbe prosimo, da svoje pripombe ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno s priporočeno pošto
sporočijo upravi v 7 dneh od objave sklica ter
s tem omogočijo upravi in nadzornemu svetu
pravočasno pripravo njihovih stališč.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
če svojo udeležbo priglasijo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovalnih lističev, ki jih prejmejo ob vstopu v prostor, kjer
bo seja skupščine in so istočasno vstopnica
za udeležbo na skupščini.
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V primeru, da skupščina ne bi bila sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v istem
prostoru ob 11.30. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne
glede na višino na seji prisotnega kapitala.
Sejni prostor v katerem bo potekala skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom.
Trgovska družba Metro, d.d., Celje
uprava
Boštjan Marovt, univ. dipl. ek.
Ob-49228
Na podlagi 46. in 47. člena statuta družbe
Plastik, proizvodnja plastičnih izdelkov d.d.
Kanal ob Soči - Slovenija uprava sklicuje
7. skupščino družbe
Plastik proizvodnja plastičnih izdelkov
d.d., Kanal ob Soči - Slovenija,
Kolodvorska 9,
ki bo dne 26. 6. 2001 ob 10. uri v dvorani
Gotske hiše (Kontrada) v Kanalu, Pionirska 8,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.
Za predsedujočega se izvoli: Milan Korošec.
Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: Sonja
Mrak in Pavla Tinta.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto 2000
ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2001 skupščina imenuje družbo RFR - Ernst & Young d.o.o., Dunajska
111, Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12. ure
v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana na dan 21. 5.
2001, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
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uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Plastik d.d. Kanal ob Soči
uprava – direktor
Ob-49237
Na podlagi 24. člena statuta Pomurske
banke d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, uprava banke sklicuje
1. skupščino banke,
ki bo v torek, dne 26. junija 2001 ob
10. uri, v prostorih hotela Diana (kavarna) v
Murski Soboti.
Za skupščino se predlaga naslednji dnevni
red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli delovno predsedstvo, komisijo za preštevanje
glasov ter zapisnikarja na predlog sklicatelja.
Na skupščini je navzoč vabljeni notar.
2. Poročilo o poslovanju Pomurske banke
d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke za leto 2000.
2.1. Letno poročilo o poslovanju banke za
leto 2000 z mnenjem revizijske družbe KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana in z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme
na predlog uprave letno poročilo o poslovanju
banke za leto 2000 z mnenjem revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana in s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
2.2. Poročilo službe notranje revizije za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme
letno poročilo službe notranje revizije za leto
2000 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta banke.
2.3. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
se čisti dobiček poslovnega leta 2000, ugotovljen v izkazu uspeha v znesku
433,031.109,19 SIT deli za:
– dividende v višini 294.655.452 SIT,
– nagrade NS, UO, NO v višini
13,831.128,60 SIT,
– nagrade upravi in managementu v višini
10,291.120,90 SIT,
– nagrade delavcem v višini 22,250.000
SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini
92,003.407,69 SIT.
Nerazporejeni dobiček iz leta 1995 v višini
31,816.241,46 SIT z revalorizacijskim popravkom v višini 15,886.540,43 SIT se razporedi v rezerve banke.

Do dividend so upravičeni delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi Pomurske banke d.d.,
Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke zadnjega dne v mesecu pred
izplačilom.
Dividende se izplača v 15 dneh po potrditvi zaključnega računa na skupščini v nerevalorizirani obliki.
3. Povečanje osnovnega kapitala banke.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta Pomurske banke d.d., Murska
Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke se poveča osnovni kapital, ki dosedaj
znaša 1.086,316.000 SIT in je razdeljen na
271.579 rednih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 4.000 SIT tako, da bo osnovni
kapital znašal 1.629,474.000 SIT in bo razdeljen na 271.579 rednih imenskih delnic, z
nominalno vrednostjo 6.000 SIT, ki so nematerializirane in zamenjajo dosedanje delnice.
Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem rezerv banke v višini 543,158.000 SIT.
Nadzorni svet banke se pooblasti za uskladitev statuta s sprejetim sklepom o povečanju
osnovnega kapitala banke in sprejem čistopisa statuta banke.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje
za revidiranje letnega poročila za poslovno
leto 2001 revizijsko družbo, ki jo bo izbrala
bančna skupina NLB.
5. Predlog pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa:
1. Skupščina banke potrdi predlagano Pogodbo o pripojitvi, sklenjeno med Novo Ljubljansko banko d.d, Ljubljana kot prevzemno
banko in Pomursko banko d.d., Murska Sobota, bančna skupina Nove Ljubljanske banke, kot prevzeto banko.
2. Skupščina ugotovi, da se Pomurska
banka d.d., Murska Sobota, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke pripoji Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana kot prevzemni banki.
6. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine banke se lahko udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno pravico pa imajo delničarji navadnih delnic na ime, ki so vpisani v
delniško knjigo banke 3 dni pred sejo skupščine banke in ostanejo vpisani do konca seje.
Vsaka redna delnica s pravico do glasovanje daje na skupščini 1 glas.
Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali po zakonitem zastopniku.
Skupni zastopnik več delničarjev ne more
imeti več kot 10% glasov.
Delničarji bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na skupščini po pošti, oddali pa ga bodo tik pred sejo skupščine.
Gradivo za sejo skupščine bo na razpolago in vpogled delničarjem na sedežu banke v
Murski Soboti in v poslovalnicah v Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru od 8. do 14. ure,
15 dni pred sejo skupščine.
Pogodbo o pripojitvi, Poročilo uprav in Revizijsko poročilo bo na vpogled delničarjem
od sklica skupščine naprej na sedežu banke
in ostalih zgoraj navedenih enot.
Seznam delničarjev je na vpogled 2 delovna dneva pred sejo skupščine na sedežu
banke.
Delničarje prav tako prosimo, da svojo udeležbo na skupščini najavijo 3 dni pred sejo
skupščine na tel. 02/51-54-205.
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Če skupščina banke ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine banke istega
dne, to je 26. 6. 2001 ob 12. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala, vendar ne o statusnih spremembah banke.
Pomurska banka, d.d., Murska Sobota
bančna skupina
Nove Ljubljanske banke
uprava banke
Ob-49242
Na podlagi 20. člena statuta družbe Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana, uprava družbe
vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 26. 6. 2001 ob 9. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe, na Letališki 33, v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine
imenuje Matjaža Logarja, univ. dipl. prav., za
preštevalki glasov pa Ireno Bevk in Renato
Godec.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
3. Sprejem revidiranega letnega poročila
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme revidirano letno poročilo družbe za leto 2000 v predlaganem
besedilu.
4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička
družbe za leto 2000 in o delitvi nerazporejenega dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o delitvi dobička:
1. ustvarjeni dobiček v letu 2000, v višini
16,044.472,32 SIT, ostane nerazporejen,
2. iz nerazporejenega dobička iz leta
1996,
v
revalorizirani
vrednosti
17,555.432,73 SIT, se za dividende delničarjem v letu 2001 nameni 8,289.000 SIT,
preostalo vrednost v višini 9,266.432,23 SIT
pa za dividende v letu 2002.
Družba bo izplačevala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini delniške družbe po stanju iz delniške
knjige na dan uresničevanja glasovalne pravice na skupščini.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2001 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., management, consulting in revizija, Ljubljana.
6. Sklad lastnih delnic – dopolnitev.
Predlog sklepa: družba lahko oblikuje
sklad lastnih delnic za namene opredeljene v
240. členu ZGD do višine 10% nominalne
vrednosti osnovnega kapitala. Vir za oblikovanje sklada lastnih delnic so proste rezerve
družbe ali nerazporejen dobiček družbe. Sklep stopi v veljavo, z dnem ko družba odtuji
lastne delnice, pridobljene na podlagi sklepov
sprejetih na skupščini dne 24. 8. 1998.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri Sonji
Vršič vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Milan Pukšič, inž. grad.
Ob-49244
V skladu z 31. členom statuta družbe Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice, Celjska cesta 2, uprava družbe sklicuje
5. sejo skupščine družbe
ki bo v torek, 26. junija 2001 ob 12. uri, v
Konjičanki v Slovenskih Konjicah, Stari trg 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Miroslav Pesko. Za preštevalca
glasov se imenujeta Marija Hren in Žarko Punčuh. Na skupščini bo prisoten notar Franc
Marguč.
2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red, ki
ga je predlagala uprava.
3. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 2000 z revizijskim
mnenjem v skladu s predlogom uprave in mnenjem nadzornega sveta.
4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in mnenje nadzornega sveta se čisti dobiček poslovanja družbe poslovnega leta 2000 v višini
41,287.617,11 SIT s 1. 1. 2001 razporedi v
proste rezerve družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predlagani vsebini. Sprejme se prečiščeno besedilo – čistopis statuta družbe s spremembami in dopolnitvami v predlagani vsebini (priloga k 5. točki
dnevnega reda).
6. Razrešitev in volitve članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
mandat dosedanjim članom nadzornega sveta poteče 30. 6. 2001.
Na predlog nadzornega sveta se za člane
nadzornega sveta družbe za dobo 4 let izvolijo:
– Marija Borkovič – predstavnica delničarjev,

– Bojan Kladnik – predstavnik delničarjev,
– Janez Vilčnik – predstavnik delavcev.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe imenuje podjetje
Abeceda revizijska hiša, d.o.o., Celje.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda vključno s spremembami in dopolnitvami
statuta je na vpogled od 25. 5. 2001 dalje
vsak torek in petek od 8. do 11. ure, v Službi
za pravne in splošne zadeve na sedežu družbe, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice. Vsak
nov predlog delničarjev k dnevnemu redu mora biti podan in obrazložen v pisni obliki in
mora prispeti na sedež družbe najkasneje 7
dni po objavi tega vabila.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za čas trajanja pooblastila
shranjeno na sedežu družbe. Delničarji morajo biti vpisani pri KDD na dan 10. 6. 2001,
sicer na skupščini ne morejo uresničevati glasovalne pravice.
Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno prijavijo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pri upravi
družbe. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe najkasneje do 22. 6. 2001.
Pravilno prijavljeni delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki pred sejo skupščine s
podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo ustrezno gradivo.
Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,
če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure kasneje istega dne. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice
uprava
Št. 147/01
Ob-49245
Na podlagi 4. točke statuta družbe Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi, uprava družbe vabi delničarje
na
4. sejo skupščine
družbe Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,
Zagorje ob Savi,
ki bo v petek, 29. 6. 2001 ob 13. uri, v
seminarski sobi hotela Medijske Toplice,
d.o.o., Medijske Toplice 1, Izlake.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednico skupščine
imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Tanjo Poljšak in Simono Škrabanja.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila
za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu.
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4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane
dobiček iz poslovnega leta 2000 v višini
8,181.494,31 SIT, nerazporejen.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno leto
2001 imenuje revizijska družba Abeceda,
d.o.o., Celje.
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 uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v centralnem registru pri KDD po
stanju zadnjega dne prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri poslovni
sekretarki Tanji Poljšak, vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Trgovsko podjetje Potrošnja, d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava družbe
Ob-49266
Na podlagi 13. člena statuta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, uprava in nadzorni svet Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, sklicujeta
4. skupščino
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 27. 6. 2001 ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti ter
ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar
Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje:
– za predsedujočega: Antona Ribnikarja,
– za člane verifikacijske komisije: Olgo
Zorman, Marto Sofranič in Milana Jermana.
3. Poročilo o delu nadzornega sveta Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta z dne 21. 5.
2001.
4. Sprejem letnega poročila Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za leto 2000 in
predlog delitve dobička za leto 2000.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina letno poročilo Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
za leto 2000 v predloženem besedilu.
2. Skupščina banke sprejme mnenje
pooblaščenega revizorja, družbe KPMG Slo-
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venija, management, consulting in revizija,
d.o.o., Ljubljana, o revidiranju poslovanja za
leto 2000 v predloženem besedilu in ob tem
odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2000 ter s tem upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
3. Dobiček Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana po davkih za poslovno leto
2000 v višini 4.992,748.033,31 SIT se razdeli na naslednji način:
– v višini 2.046,000.000 SIT za izplačilo dividend rednim delničarjem banke, ki so
vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 296,30 SIT na eno
delnico,
– v višini skupaj 60,000.000 SIT za izplačilo udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta,
– v višini skupaj 20,000.000 SIT za izplačilo udeležbe na dobičku članom uprave,
– del
dobička
v
višini
2.866,748.033,31 SIT ostane nerazporejen,
– nerazporejen ostane tudi del dobička
namenjenega za izplačilo dividend iz prve
alinee, ki se nanaša na lastne delnice.
Del dobička iz leta 1999, namenjenega za izplačilo dividend, ki so se nanašale na lastne delnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., v višini 8,529.101,49 SIT ostane nerazporejen.
Dividenda se v nominalnem znesku izplača v dveh enakih obrokih, in sicer do konca meseca julija in oktobra 2001.
Udeležba na dobičku se izplača članom nadzornega sveta in uprave v delnicah
NLB, d.d., obračunanih po povprečni nabavni
vrednosti delnic odkupljenih lastnih delnic
NLB, d.d., morebitna razlika zaradi zaokrožitve
števila delnic, ki ne zadošča za eno delnico,
ostane nerazporejena.
5. Sprejem poslovnega in finančnega plana Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana za
leto 2001.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta sprejme skupščina
poslovni in finančni plan Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za leto 2001 v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, za leto 2001 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija management, consulting in revizija, d.o.o., Ljubljana.
7. Poročilo Službe notranje revizije za leto
2000.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo službe notranje revizije za leto 2000 v
predloženem besedilu.
8. Potrditev pogodb o pripojitvi.
Predlog sklepa:
1. Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in
banko Banka Velenje, d.d., Velenje, Bančna
skupina Nove Ljubljanske banke, kot prevzeto banko, sklenjeno dne 14. 5. 2001 v obliki
notarskega zapisa št. SV 769/01 notarja Mira
Košaka iz Ljubljane.
2. Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in

banko Dolenjska banka, d.d., Novo mesto
kot prevzeto banko, sklenjeno dne 14. 5.
2001 v obliki notarskega zapisa št. SV
768/01 notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
3. Skupščina soglaša s in potrdi pogodbo o pripojitvi med Novo Ljubljansko banko, d.d., Ljubljana, kot prevzemno banko in
banko Pomurska banka, d.d., Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke
kot prevzeto banko, sklenjeno dne 14. 5.
2001 v obliki notarskega zapisa št. SV
767/01 notarja Mira Košaka iz Ljubljane.
9. Pogojno povečanje kapitala NLB, d.d.
in izdaja novih delnic.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB, d.d.)
v sedanji višini 13.810,242.000 SIT se poveča po postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala po drugi alinei prvega odstavka
318. člena ZGD za največ 1.564,552.000
SIT na skupaj do največ 15.374,794.000 SIT
zaradi pripojitev bank (i) Banka Velenje, d.d.,
Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, (ii) Dolenjska banka, d.d., Novo mesto
in (iii) Pomurska banka, d.d., Murska Sobota,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke kot
prevzetih bank (v nadaljevanju: prevzete banke) k NLB, d.d. in zaradi zagotovitve novih
delnic NLB, d.d., upravičenim delničarjem
prevzetih bank in sicer po pogodbah, navedenih v sklepu pod 8. točko dnevnega reda (v
nadaljevanju skupaj imenovane: pripojitvene
pogodbe,
– po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14. 5. 2001 sklenili Banka Velenje, d.d., Velenje, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke (v nadaljevanju: Banka Velenje) in NLB,
d.d. (v nadaljevanju: pripojitvena pogodba 1),
– po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14. 5. 2001 sklenili Dolenjska banka, d.d.,
Novo mesto (v nadaljevanju: Dolenjska banka) in NLB, d.d. (v nadaljevanju: pripojitvena
pogodba 2),
– in po pogodbi o pripojitvi, ki sta jo dne
14. 5. 2001 sklenili Pomurska banka, d.d.,
Murska Sobota, Bančna skupina Nove Ljubljanske banke (v nadaljevanju: Pomurska banka) z NLB, d.d. (v nadaljevanju: pripojitvena
pogodba 3).
Pod pogojem, da skupščina posamezne
prevzete banke potrdi pripojitveno pogodbo
1, pripojitveno pogodbo 2 oziroma pripojitveno pogodbo 3, se izdajo nove delnice NLB,
d.d., na naslednji način in pod naslednjimi
pogoji:
Upravičenci do novih delnic: imetniki delnic
Banke Velenje, Dolenjske banke in Pomurske
banke, ki so na presečni dan vpisani kot imetniki delnic prevzetih bank, razen imetnikov, ki v
skladu s pripojitvenimi pogodbami niso upravičeni do prejema novih delnic NLB d.d. (i) iz
naslova lastnih delnic posamezne prevzete banke, (ii) iz naslova delnic posamezne prevzete
banke katerih imetnik je NLB d.d. in (iii) v primeru hkratne pripojitve Banke Velenje, Dolenjske banke in Pomurske banke, iz naslova delnic posamezne prevzete banke v drugi prevzeti
banki (v nadaljevanju “upravičenci”).
Firma izdajatelja: Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana (NLB, d.d.).
Sedež izdajatelja: Ljubljana.
Vrsta in razred novih delnic: redne imenske delnice.
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Nominalna vrednost novih delnic: 2.000
SIT vsaka delnica.
Število novih delnic: do skupaj 782.276,
vendar največ toliko, kot je potrebno za zamenjavo delnic prevzetih bank, katerih imetniki so upravičenci, pod pogojem, da so
skupščine posameznih prevzetih bank potrdile pripojitvene pogodbe za posamezno
prevzeto banko,
Skupna nominalna vrednost: do
1.564,552.000 SIT, vendar največ toliko,
kot je potrebno za zamenjavo delničarjem
prevzetih bank, ki so upravičenci do novih
delnic zaradi pripojitev teh bank, pri čemer
je skupna nominalna vrednost novih delnic
enaka zmnožku nominalne vrednosti ene nove delnice s številom novih delnic NLB, d.d.
Emisijski znesek: je enak (i) zmnožku
števila dejansko izdanih novih delnic NLB,
d.d., z zneskom denarnega plačila, določenega za eno delnico posamezne prevzete
banke, ki znaša:
a) 28.888,72 SIT za eno delnico Banke
Velenje,
b) 27.791,68 SIT za eno delnico Dolenjske banke, oziroma
c) 23.769,20 SIT za eno delnico Pomurske banke;
(ii) deljenim z menjalnim razmerjem za
posamezno prevzeto banko (kar je enako
18.242 SIT za eno novo delnico NLB, d.d.).
Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana (v
nadaljevanju: KDD) po stanju na dan, ki je
osmi delovni dan od dneva vpisa pripojitve
posamezne banke v sodnem registru (v nadaljevanju: presečni dan). Naloge za izdajo
delnic v zvezi s posamezno pripojitvijo bo
NLB, d.d., posredovala KDD v skladu s pripojitvenimi pogodbami po tem, ko jo bo
posamezna prevzeta banka obvestila o imenovanju KDD kot zastopnika za prejem delnic iz drugega odstavka 521. člena ZGD.
Način vplačila delnic in menjalno razmerje: novo izdane delnice NLB, d.d., štejejo
za vplačane s prenosom premoženja, pravic in obveznosti posamezne prevzete banke na NLB, d.d., v skladu s 511. členom
ZGD. Delničarjem posamezne prevzete banke, ki so upravičenci, se zagotovijo novo
izdane delnice NLB, d.d., in sicer na podlagi menjalnega razmerja:
a) 1,58 delnic NLB, d.d., za eno delnico
Banke Velenje,
b) 1,52 delnic NLB, d.d., za eno delnico
Dolenjske banke ter
c) 1,30 delnic NLB, d.d., za eno delnico
Pomurske banke.
Glede na to, da menjalno razmerje ne
zagotavlja menjave ene delnice NLB, d.d.,
za eno delnico posamezne prevzete banke,
bo delničarjem posamezne prevzete banke, ki so upravičenci in ki na presečni dan
ne bodo imetniki ustreznega števila delnic,
tako, da bi lahko prejeli celo število delnic
NLB, d.d., razlika izplačana v denarju in
sicer:
a) 28.888,72 SIT za eno celo delnico
Banke Velenje,
b) 27.791,68 SIT za eno celo delnico
Dolenjske banke, oziroma
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c) 23.769,20 SIT za eno celo delnico Pomurske banke, oziroma sorazmerno nižji znesek za del delnice posamezne prevzete banke, ki ga ni mogoče zamenjati za eno celo
novo delnico NLB, d.d.
Izdaja delnic ter postopek razdelitve in
izročitve: delnice NLB, d.d., so izdane v
trenutku, ko KDD vpiše v centralni register
bistvene sestavine novih delnic NLB, d.d. in
ko na računih imetnikov vrednostnih papirjev, ki so bili na presečni dan po posamezni
pripojitveni pogodbi vpisani kot imetniki delnic Banke Velenje, Dolenjske banke ali Pomurske banke izbriše delnice prevzete banke in pri imetnikih, ki so upravičenci, vpiše
menjalnemu razmerju po pripojitvenih pogodbah 1, 2 oziroma 3 ustrezno število novih delnic NLB, d.d.
Način razpolaganja z novimi delnicami: z
novo izdanimi delnicami NLB, d.d., bodo
lahko upravičeni delničarji prevzetih bank
prosto razpolagali v skladu z veljavnimi predpisi in statutom NLB, d.d.
Prednostna pravica: prednostna pravica
dosedanjih delničarjev NLB, d.d., do vpisa
novih delnic NLB, d.d., po tem sklepu se
izključi.
Način objave izdaje delnic: izdaja delnic
se objavi na način, določen s statutom in
veljavnimi predpisi.
Način izplačila dividende: dividende za
nove delnice NLB, d.d., se izplačujejo pod
pogoji in na način, določen s statutom NLB,
d.d. in vsakokrat veljavnim skupščinskim
sklepom o delitvi dobička ter skladno z veljavnimi predpisi ter pripojitvenimi pogodbami, po katerih so nove delnice upravičene
do dividende za celotno poslovno leto
2001.
Možnost preoblikovanja delnic: nove delnice se lahko preoblikujejo samo v skladu s
statutom NLB, d.d. ter veljavnimi predpisi.
Prednostna pravica imetnika ob izdaji novih delnic: ob morebitni izdaji delnic NLB,
d.d., naslednjih emisij bodo imeli delničarji
NLB, d.d., prednostno pravico do prevzema teh delnic, če predpisi ne določajo drugače.
Druga vprašanja: ker menjalno razmerje
med delnicami NLB, d.d. in delnicami prevzetih bank ni paritetno, bo skupni nominalni znesek celotne izdaje novih delnic NLB,
d.d. ter skupno število novo izdanih delnic
NLB znano šele po stanju na presečne dni,
kot so le-ti določeni v pripojitvenih pogodbah. Glede na to bo obseg dejanskega povečanja osnovnega kapitala NLB, d.d., odvisen od stanja na računih upravičenih imetnikov delnic prevzetih bank na presečne dni
in realiziran s postopkom zamenjave delnic
prevzetih bank za novo izdane delnice NLB,
d.d., ki ga izvede KDD.
10. Predlog dopolnitev in sprememb statuta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, po predlogu
uprave in nadzornega sveta v besedilu, ki je
del tega sklepa.
11. Izvolitev članov nadzornega sveta
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na podlagi ugotovitev,
da kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjujejo predpisane pogoje, skupščina
zaradi poteka mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta imenuje nov nadzorni svet
banke in izvoli člane novega nadzornega
sveta po predlogu nadzornega sveta.
12. Določitev nadomestila za udeležbo
na posamezni seji nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nadomestilo za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta se
določi v naslednjih neto zneskih:
– za predsednika 85.000 SIT,
– za namestnika predsednika 75.000
SIT,
– za člane 60.000 SIT.
V skladu z 286. členom ZGD je predlagatelj sklepov pod točko 6. in 11. nadzorni
svet, predlagatelj vseh ostalih predlaganih
sklepov pa uprava in nadzorni svet banke.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji banke z glasovalno pravico, ki se osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu v roku 3 delovnih dni pred skupščino pisno prijavijo s potrdilom o številu
delnic in s številom delnic, katerih imetniki
so takrat vpisani v delniško knjigo banke.
Prijava je pravočasna, če jo banka prejme,
naslovljeno na oddelek sekretariata banke
na njenem sedežu, do poteka dne 22. junija 2001.
Delničarji bodo prejeli potrdila o številu
delnic po pošti.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
se v enakem roku prijavijo s pooblastilom.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnic,
ki jih bo banka zagotovila delničarjem najkasneje na dan skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo
banki v pisni obliki in mora za fizične osebe
vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje
pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki
družb morajo na dan skupščine predložiti
izpisek iz registra, iz katerega izhaja, da so
zastopniki delničarja in ki ne sme biti starejši od 7 dni.
Predlog sprememb in dopolnitev statuta
po predlogu uprave in nadzornega sveta ter
druga gradiva za skupščino, vključno z vsemi pripojitvenimi pogodbami, poročili kakor
tudi drugimi dokumenti, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda so na vpogled v Oddelku sekretariata Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob prvem sklicu ob uri, za
katero je sklicana, ali v roku najkasneje pol
ure potem ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 14. uri, na istem
mestu, na katerem skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana
nadzorni svet
uprava
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Ob-49326
Na podlagi točke 7.6. statuta delniške družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo netkanih tkanin, d.d., Slovenj Gradec, vabi uprava
družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo 11. 6. 2001 s pričetkom ob 12. uri,
v prostorih TUS KO-SI, d.d., Pod gradom 2a,
Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem
besedilu:
Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič,
– za preštevalce glasov se imenujeta Branka Jurjec in Marta Korošec.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini
prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem
besedilu:
Sprejme se letno poročilo za poslovno leto 2000 in poslovni načrt za leto 2001.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem
besedilu:
Dobiček iz poslovnega leta 2000, ki znaša
32,858.976 SIT ostane nerazporejen.
Nerazporejen ostanek dobička za leto
1997, revaloriziran na dan 31. 12. 2000 v
znesku 15,647.086,27 SIT se razporedi:
– kot dividenda delničarjem (50 SIT bruto/delnico): 11,247.600 SIT,
– nagrada nadzornemu svetu: 1,670.000
SIT,
– ostane nerazporejen: 2,729.486,27 SIT
in revalorizacija do dneva skupščine.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem
besedilu:
Za revizorja družbe za poslovno leto 2001
se imenuje revizijska družba Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi 6.4. točke statuta delniške družbe TUS KO-SI, d.d., se član
nadzornega sveta Sekavčnik Oto, razreši, zaradi preteka 4 – letnega mandata.
Na podlagi istega člena statuta se lahko
član nadzornega sveta ponovno izvoli, zato
predlagamo, da je Sekavčnik Oto ponovno
izvoljen kot član nadzornega sveta.
Skupščino tudi seznanjamo, da je za člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev, ki
ga je potrdil svet delavcev, izvoljen Gaber Danilo.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo
na seji skupščine najkasneje do vključno 7. 6.
2001 pisno prijavijo v tajništvu na sedežu družbe in ki so na dan 31. 5. 2001 vpisani v
delniško knjigo TUS KO-SI, d.d.
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Delovno gradivo bo po objavi sklica skupščine na vpogled do seje skupščine, in sicer
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
TUS KO-SI, d.d.
uprava družbe
Ob-49332
Vabilo delničarjem družbe Magistrat International d.d. Ljubljana na
letno skupščino,
ki bo 27. 6. 2001 ob 16. uri v sejni sobi
na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih delnic družbe v breme dobička iz preteklih let.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se
zmanjša nominalno s sedanjih 38,718.000
SIT za 12,714.000 SIT na 26,004.000 SIT z
umikom 12.714 lastnih delnic v breme dobička družbe iz preteklih let. Skupaj z zmanjšanjem osnovnega kapitala se sorazmerno
zmanjša tudi revalorizacijski popravek osnovnega kapitala.
12.714 lastnih delnic pridobi družba od
Borzno posredniške hiše Medvešek Pušnik
d.d. za skupno kupnino 850 mio SIT.
Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih
delnic, torej za znesek 12,714.000 SIT, se
povečajo rezerve družbe.
Razlika med knjižno vrednostjo umaknjenih lastnih delnic ter zneskom zmanjšanja
osnovnega kapitala in njegovega revalorizacijskega popravka se poračuna s prenešenim
čistim dobičkom iz prejšnjih let.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet
družbe, da spremeni statut družbe v delu, ki
zadeva njegovo uskladitev s tem sklepom o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo
družbi pisno prijavijo vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se vse prijave, ki
na družbo prispejo do vključno 24. 6. 2001.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v tajništvu družbe.
Magistrat International d.d.
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ek.
Ob-49336
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 40. člena statuta delniške
družbe TDR-Metalurgija, d.d., Ruše, uprava
družbe sklicuje

4. zasedanje skupščine družbe
TDR-Metalurgija, d.d.,
za četrtek, 28. junija 2001 ob 11. uri, na
sedežu družbe v Rušah, Tovarniška c. 51.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe
skupščina izvoli predlagane kandidate za predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in notarja, ugotovi sklepčnost ter potrdi
predlagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe TDR-Metalurgija, d.d., v letu 2000 skupaj
z mnenjem revizorja.
4. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je družba
TDR-Metalugija, d.d., v letu 2000 ustvarila
čisti dobiček v višini 11,074.306,22 SIT. Čisti dobiček v celoti ostane nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje Revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: sredstva za povečanje
osnovnega kapitala se zagotovijo na podlagi:
– stvarnega vložka družbe TDR, d.o.o., v
obliki svojega poslovnega deleža v družbi
Messer Slovenija, d.o.o., katerega vrednost
je ocenjena na 220,793.000 SIT in
– iz sredstev družbe TDR-Metalurgija, d.d.,
in sicer s preoblikovanjem dela rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv, izkazanih v bilanci stanja za leto 2000, v osnovni kapital, in
sicer v znesku 148,706.000 SIT.
Zaradi povečanja osnovnega kapitala s
stvarnim vložkom in iz sredstev družbe se izda
nova emisija delnic po nominalni vrednosti
1.000 SIT, označenih s serijskimi številkami
od 1 do 369.499. Na podlagi stvarnega vložka se izda 220.793 delnic, na podlagi sredstev družbe pa 148.706 delnic. Celotno emisijo prevzame družba TDR, d.o.o., prednostna pravica ostalih delničarjev pa se izključi.
7. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
in spremembe dejavnosti družbe TDR-Metalurgija, d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta.
8. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
in spremembe statuta družbe TDR-Metalurgija, d.d., po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
9. Spremembe v sestavi nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
S 30. 6. 2001 se članstva v nadzornem
svetu razreši Darinka Virant, univ. dipl. ekon.
S 1. 7. 2001 se za člana nadzornega sveta izvoli Rado Faleskini, univ. dipl. inž.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščina delniške družbe TDR-Metalurigja, d.d., se lahko udeležijo delničarji ali njihovi
pooblaščeni zastopniki. Udeležbo na skupščini
je potrebno najaviti v pisni obliki najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se zaradi primernega organiziranja poteka skupščine
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naj javijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom seje skupščine. Udeleženci
skupščine se podpišejo na seznam udeležencev oziroma oddajo pooblastila in prevzamejo
glasovalne lističe.
Če na prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 12. uri. Na ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vsa gradiva za skupščino so na vpogled
na sedežu družbe, vse delovne dni od dneva
objave do dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
TDR-Metalurgija, d.d.
uprava družbe
mag. Alojz Vrečko, direktor
Ob-49389
Na podlagi 72. točke statuta družbe DeloTiskarna d.d. in Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Delo-Tiskarna, grafična
dejavnost d.d., sklicuje
6. zasedanje skupščine
ki bo v sredo, dne 27. 6. 2001, ob 11. uri
v sejni sobi družbe, Ljubljana, Dunajska 5 (V.
nadstropje PA prizidka).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvoli
se verifikacijska komisija v sestavi predsednika Janka Pučnika in dveh preštevalcev glasov: Tine Prašnikar in Cirila Mravljeta.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: sprejme se letno poročilo za leto 2000 v
predlaganem besedilu.
3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička preteklih let in tekočega leta.
Predlog sklepa uprave: dobiček iz leta
1997 in 1998 v skupni višini 91,850.790,25
SIT in dobiček leta 2000 v višini
35,823.357,65 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Delo-Tiskarna d.d., Ljubljana, za leto 2001, se imenuje revizorska hiša
PriceWaterhouseCoopers iz Ljubljane.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Izvolijo se člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za obdobje štirih let:
– Andrej Kavčič,
– Vida Lorber,
– Rudi Ročak,
– Mateja Lovšin-Herič.
b) Skupščina se seznani s člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, ki jih izvoli
svet delavcev:
– Jože Stopar,
– Miloš Andoljšek.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila
morajo biti pisna in dostavljena družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Ves čas trajanja pooblastilnega razmerja so shranjena na
sedežu družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali po pošti dostavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom in s podpisom
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan do 27. 6.
2001 pri Jelki Koderman od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica na upravo družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Delo-Tiskarna d.d.
uprava
Stanislav Hrast, graf. inž.

Razširitev dnevnega reda
Ob-49360
Uprava Gradis gradbeno podjetje Gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22, Ptuj, na
zahtevo delničarejv Tames d.o.o. in Žiher
d.o.o. na podlagi 284. in 286. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
dopolnitev dnevnega reda
6. seje skupščine
Gradis gradbeno podjetje Ptuj, d.d.,
Ormoška cesta 22, Ptuj,
sklicane za petek 29. 6. 2001 (objava v
Ur. l. RS, št. 36-38 z dne 18. 5. 2001), in
sicer:
7. Odpokličejo se člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:
a) Mernik Bogomir, Ptuj, Zechnerjeva ulica 13,
b) Kranjc Tone, Maribor, Štrkljeva ulica
70.
8. Izvolijo se novi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:
a) Belšak Janez, Ptuj,
b) Ivanuša Miran, Ormož
za mandatno dobo štiri leta.
Obrazložitev: zaradi spremenjene lastniške strukture delničarjev (posedujemo
16,66% delnic), želimo tudi novi zunanji delničarji v nadzornem svetu imeti svojega
predstavnika. Ker se sedanjemu nadzornemu svetu tudi počasi izteka mandat, je smoterno istočasno izvoliti oba nova člana za
novi mandat.
Stališče uprave: skladno z 286. členom
ZGD se dnevni red z omenjenima točkama
razširi.
Gradis Gradnje Ptuj d.d.
uprava

Nasprotni predlog
Ob-49135
Uprava Restavracije Iskra, d.d., Savska
loka 1, Kranj, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah sporoča, da je delničar Rubico, d.o.o., vložil
nasprotni predlog
k 6. točki, sklicani za 15. 6. 2001.
I. K tč. 1 “Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine” vlaga naslednji nasprotni predlog:
Izvoli se predsednik skupščine odvetnik
Dušan Kecman iz Ljubljane, trije preštevalci
glasov, in sicer Marija Šenk, Marina Škofic
in Mateja Stanič-Rudolf iz RR & CO., d.o.o.
Potrdi se notarja za sestavo notarskega zapisnika notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
Obrazložitev
Predlagani nasprotni sklep naj glede na
spremenjeno lastniško strukturo zagotovi objektivno nepristransko vodenje skupščine ter
enakopravno obravnavo vseh delničarjev. Na
skupščini bomo zato ugovarjali predlogu
uprave in druge delničarje pripravili do tega,
da bodo glasovali za naš predlog.
II. Na podlagi 286/1 člena ZGD kot manjšinski delničar z več kot dvajsetino osnovnega kapitala družbe zahteva objavo predmeta glasovanja z dopolnitvijo dnevnega reda v okviru nove 5. točke – “Odpoklic in
izvolitev članov nadzornega sveta” s predlogoma sklepov:
1. Vzame se na znanje odstop članov
nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, Darinki Jagorinac in Tomaž Skubic.
2. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se z mandatom štirih let izvolita Boštjan Marovt in Mitja Peternel.
Uprava nasprotnemu predlogu in dopolnitvi dnevnega reda ne nasprotuje.
Restavracija Iskra, d.d.
uprava
Ob-49095
Uprava družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska cesta 24, Maribor, na podlagi 288. člena ZGD objavlja
nasprotni predlog
delničarke Mestne občine Maribor k 7.
točki dnevnega reda 6. skupščine delniške
družbe Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d. Maribor, sklicane za dne 13. 6. 2001,
ki se glasi:
“Skupščina izvoli za mandatno obdobje
štirih let, s pričetkom mandata 17. 6. 2001,
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Milana Petka, ekon.,
– Miroslava Blažiča, dipl. org. dela,
– Marjana Bačka, dipl. gledal. igr.,
– Vilija Eisenhuta, univ. dipl. inž. el.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet izvolil naslednja predstavnika delavcev: Mileno Štefanič in Franca Rečnika.“
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
uprava – direktor:
Stanislav Jecelj, univ.dipl.ekon.
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 18/95
S-48912
To sodišče je zoper stečajnega dolžnika
KIO, Proizvodnja kovinskih izdelkov in
opreme, p.o. Šmarje pri Kopru s sklepom,
opr. št. St 18/95 z dne 8. 5. 2001 odločilo
oklic.
Stečajni postopek se zaključi.
Terjatve v višini 725.549,30 SIT se odpišejo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2001
St 27/91
S-48913
To sodišče je zoper stečajnega dolžnika
Pimar p.o. Piran, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Maks Mauer iz Portoroža, je na
podlagi sklepa, opr. št. St 27/91 z dne
4. 5. 2001 odločilo oklic.
Terjatev iz pravdne zadeve opr. št. II Pg
64/92 tega sodišča (zoper toženo stranko
Komunalno poduzeče za izgradnjo regionalnog vodovoda Korčula) in terjatev iz pravdne zadeve opr. št. Pg 415/94 tega sodišča (zoper toženo stranko Finmar, prevoz v
pomorskem prometu d.o.o. Koper) se preneseta na upnika Jašarevič Irfan, Ulica borcev 9, Portorož.
Stečajni postopek se zaključi.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 5. 2001
St 12/96
S-48914
To sodišče je zoper stečajnega dolžnika
Nova Grafika d.o.o. Ilirska Bistrica, Vodnikova 13, ki ga zastopa stečajni upravitelj Miro Benedejčič iz Kopra, je na podlagi
sklepa, opr. št. St 12/96 z dne 8. 5. 2001
odločilo oklic.
1.
a) Terjatev iz pravdne zadeve, ki se vodi
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. II
Pg 111/97, zaradi plačila 734.293 SIT s
pripadki, se prenese na upnika Gepard 1
d.o.o. Izola;
b) Terjatev iz izvršilne zadeve, ki se vodi
pri Okrajnem sodišču v Novi Gorici, opr. št.
Ig 96/00920, zaradi plačila 297.625,60
SIT s pripadki, se prenese na bivše delavce
dolžnika;
c) Terjatev iz pravdne zadeve, ki se vodi
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. IV
Pg 181/97, zaradi plačila 66.303,90 SIT s
pripadki, se prenese na upnika Papirografika Ljubljana.
Ustavi se nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in postopek zaključi.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2001
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St 16/97-353
S-48915
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja
osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, v
stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Panonka Kmetijska zadruga z.o.o., Kocljeva
ulica 16, Murska Sobota – v stečaju.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase bo dne 2. 7.
2001 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 12
tega 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 45%).
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 5. 2001
St 6/2001
S-48916
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Labod Konfekcija Libna d.o.o., Cesta 4. julija 28,
Krško, za dne 13. 6. 2001 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II tega sodišča CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo nart finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 5. 2001
St 20/2001-4
S-48917
To sodišče je v poravnalnem senatu pod
predsedstvom okrožnega sodnika Janeza
Goličiča in ob sodelovanju okrožnih sodnic
Janje Roblek in Sonje Švegelj kot članic
senata, s sklepom St 20/2000 z dne 15. 5.
2001 začelo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Emercor, ekonomski in finančni inženiring, storitve, trgovina,
d.o.o., Kidričeva 55, Škofja Loka.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
imenovan Ladislav Hafner, Retče 134, Škofja Loka.
Začetek postopka prisilne poravnave se
objavi na oglasni deski tukajšnjega sodišča
ter vpiše v sodni register.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– NLB banka d.d., Ljubljana, PE Kranj,
– SKB banka d.d., Ljubljana, PE Kranj,
– Viator & Vector d.d., Dolenjska 244,
Ljubljana,
– Delamaris Izola d.d., Tovarniška 13,
Izola,
– Pelipenko Milena, Zminec 77, Škofja
Loka kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 5. 2001
St 252/2000
S-48918
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Motel Grosuplje, d.d., Ljub-

ljanska cesta 65, Grosuplje, za dne 13. 6.
2001 ob 9.30 v sobi konferenčni dvorani
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
St 28/2001
S-48919
To sodišče je s sklepom St 28/2001
dne 16. 5. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stol Sloga Proizvodnja, inženiring, trgovina d.o.o., Moste 2/a, Komenda, matična številka 1387693, šifra dejavnosti 36120.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 9. 2001 ob 10.30 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
St 48/2001-8
S-48920
To sodišče je s sklepom St 48/2001
dne 16. 5. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Atlas Ambassador Turistična agenicja d.o.o., Mestni trg 8, Ljubljana, matična številka 5571863, šifra dejavnosti 08201.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tatjana Rupel, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2001 ob 9.30 soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001
St 248/2000
S-48922
To sodišče je s sklepom St 248/2000
dne 11. 5. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom POS-KA Posredovanje kadrov d.o.o., Pivovarniška 1, Ljubljana,
matična številka 1526634, šifra dejavnosti
43.843.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Boris Dolamič iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 27. 8. 2001 ob 12.20 soba 368/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. 5. 2001
St 204/2000
S-48923
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom S.P.Z. d.o.o., Brnčičeva
31, Ljubljana, za dne 6. 6. 2001 ob 10.30
v konferenčni dvorani tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
St 253/2000
S-48924
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
253/2000 z dne 9. 5. 2001 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom J * P d.o.o.,
trgovsko in proizvodno podjetje, Ul. Andreja Bitenca 68, Ljubljana.
Po pravnomočnosti se stečajni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2001
St 6/2001
S-48925
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2001 sklep z dne 14. 5. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Šteiner, Trgovina, zastopanje, posvetovanje in storitve d.o.o., Skozi Gaj
19, Prebold (matična številka: 5347947).
Odslej se firma glasi: Šteiner, Trgovina,
zastopanje, posvetovanje in storitve d.o.o.,
Skozi Gaj 19, Prebold – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se na-
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naša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. septembra 2001 ob 15. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 26/95-38
S-48926
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 26/95 sklep z dne 24. 4. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: SIAL,
Trgovsko podjetje d.o.o., Dobojska 16,
Celje, se zaključi, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Odredi se nabitje na oglasno desko tega
sodišča.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: SIAL, Trgovsko podjetje
d.o.o., Dobojska 16, Celje, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 4. 2001
St 8/2001-9
S-48927
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 8/2001 sklep z
dne 15. 5. 2001:
Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Federcom, Proizvodnja
in storitve d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, Celje in njegovimi upniki.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (15. 5. 2001).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku
roka da prijavijo terjatve).

Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Zlatko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška Slatina, številka delovnega dovoljenja S6/2000.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Intex, d.o.o., Gorica,
2. TVP, Vzmetni inženiring Ptuj,
3. Gospodarska zbornica Ljubljana,
4. Valdo, d.o.o.,
5. Žunkovič Damjan, Cesta v Trnovlje 7,
Celje.
Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 2,000.000 SIT na žiro račun tega
sodišča št. 50700-696-250, sklic na št.
5-8-2001, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2001
St 3/2001
S-48928
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/2001 sklep z dne 14. 5. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: LEMPL, Podjetje za poslovne storitve in trgovino, d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5701724).
Odslej se firma glasi: LEMPL, Podjetje
za poslovne storitve in trgovino d.o.o., Efenkova 61, Velenje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovenga dovoljenja: L7/2001.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. septembra 2001 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglsno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 2/2001
S-48929
To sodišče objavlja v v stečajni zadevi
pod opr. št. St 2/2001 sklep z dne 14. 5.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: INTIO, Trgovina, zastopanje d.o.o.,
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Ložnica 14, Žalec (matična številka:
5550696).
Odslej se firma glasi: INTIO, Trgovina,
zastopanje d.o.o., Ložnica 14, Žalec – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2001 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 10/2001
S-48930
To sodišče objavlja v v stečajni zadevi
pod opr. št. St 10/2001 sklep z dne 14. 5.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: IRIS, Konfekcija d.o.o., Dobje 1,
Dobje pri Planini (matična številka:
5705045).
Odslej se firma glasi: IRIS, Konfekcija
d.o.o., Dobje 1, Dobje pri Planini – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
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njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2001 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 79/2000
S-48931
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2000 sklep z dne 11. 5.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Samec Emilijan, s.p., Sečnja lesa in bar,
Male Rodne 9/a, Rogaška Slatina, se
začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Samec Emilijan
s.p., Sečnja lesa in bar, Male Rodne 9/a,
Rogaška Slatina, iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2001
St 11/2001
S-48932
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2001 sklep z dne 14. 5.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Managro
d.o.o., Poslovodsko podjetje Rogaška
Slatina, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina (matična številka: 5866812).
Odslej se firma glasi: Zdravilišče Rogaška – Managro d.o.o., Poslovodsko podjetje Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zlatko Hohnjec s.p., Tekačevo 5, Rogaška
Slatina, št. licence: L6/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-

ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2001 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 13/2001
S-48942
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2001 sklep z dne 11. 5.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Nermi Šabani, Zidarstvo Zekir s.p., Ložnica
pri Žalcu 39, Žalec, se začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Nermi Šabani, Zidarstvo Zekir s.p., Ložnica pri Žalcu 39,
Žalec, iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2001
St 7/2001
S-48944
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/2001 sklep z dne 14. 5. 2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: MFC, Trgovina in storitve d.o.o.,
Goriška cesta 53, Velenje (matična številka: 5845220).
Odslej se firma glasi: MFC, Trgovina in
storitve d.o.o., Goriška cesta 53, Velenje –
v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. septembra 2001 ob 10. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 9/2001
S-48947
To sodišče objavlja v v stečajni zadevi
pod opr. št. St 9/2001 sklep z dne 14. 5.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Khodary, Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Tabor 15, Tabor (matična
številka: 5413842).
Odslej se firma glasi: Khodary, Trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Tabor 15, Tabor – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje: Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v
prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. septembra 2001 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 17/2001
S-48949
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 17/2001 sklep z dne 14. 5.
2001:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: LK, Zastopanje tujih firm d.o.o., Ul.
XIV. divizije 14, Celje.
Odslej se firma glasi: LK, Zastopanje tujih firm d.o.o., Ul. XIV. divizije 14, Celje – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje: Rudi Hramec s.p., Praprotnikova 1, Mozirje,
št. licence: L16/2000.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 50700-840-011-3390, vendar
največ 30.000 SIT.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2001 ob 14. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 14. 5. 2001.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2001
St 1/2001
S-48952
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 1/2001 sklep z dne 11. 5. 2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Marič Duško, s.p., Vrhovo 2, Radeče, se
začne in takoj zaključi, saj premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Marič Duško, s.p.,
Vrhovo 2, Radeče iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2001
St 78/2000-15
S-48953
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2001 sklep z dne 11. 5.
2001:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Steinberger Marjan s.p., Kleparstvo, Bevkova
1, Šmarje pri Jelšah, se začne in takoj
zaključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski tega sodišča.
Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Steinberger Marjan s.p., Kleparstvo, Bevkova 1, Šmarje pri
Jelšah, iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2001
St 99/2000-53
S-49193
To sodišče je s sklepom opr. št. St
99/2000 z dne 27. 10. 2000 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
S-Trade, Trgovina, proizvodnja, zastopanje, d.o.o., Gumnišče 11, Škofljica in njegovimi upniki:

– Terjatve upnikov, ki se ne spremenijo
v lastniške deleže v dolžniku, izplača dolžnik v višini 20% v nominalni vrednosti (obrestna mera je 0%), v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Seznam upnikov iz te točke, z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih, je sestavni del sklepa.
– Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 12. 10. 2000, pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 54,576.358,76 SIT, pri čemer stvarne vložke predstavljajo terjatve
upnikov, ki se spremenijo v lastniške deleže
v dolžniku.
Seznam upnikov iz te točke, z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih in z njihovimi tako pridobljenimi lastniškimi deleži v dolžniku, je sestavni del sklepa.
Dolžnik je dolžan opraviti vsa dejanja,
potrena za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
27. 10. 2000. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 24. 1.
2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 2001
St 82/2000
S-49195
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
82/2000 dne 16. 5. 2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom Mibo, d.o.o., Tržaška 22, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001
St 89/2000
S-49196
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 89/2000 sklep z dne 16. 5.
2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Aris, Foto studio, d.o.o., Vodnikova 7,
Celje, se v skladu z določili 99/II člena
ZPPS zaključi.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Aris, Foto studio, d.o.o., Vodnikova 7, Celje, izbriše iz tukajšnjega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 5. 2001
St 163/2000
S-49026
To sodišče je s sklepom St 163/2000
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Kodre, podjetje za proizvodnjo, obdelavo in predelavo ter popravila in vzdrževanje nakita in okrasnih predmetov, trgovino d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001
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Izvršbe in zavarovanja
Z 2001/00031
IZ-4371
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00031, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
B1-L3-I-2, ki se nahaja v prvem nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Ljubljanska
cesta 12, Trzin, v neto koristni površini
46,74 m2, s kletnim prostorom v izmeri 2,46
m2 in parkirnim mestom št. 128, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 111/1, 119/27 in
119/28, vpisane v vložek 218, k.o. Trzin,
parc. št. 113/1, vpisana v z. k. vl. št. 1986,
k.o. Trzin in parc. št. 120/4, vpisana v vl.
št. 1356, k.o. Trzin, ki je last dolžnice in jo
je pridobila na podlagi prodajne pogodbe
št. 068/2000 z dne 26. 7. 2000, sklenjene med prodajalci: Splošno gradbeno podjetje Kraški zidar, d.d., Nepremičninska
družba Poteza, d.o.o. in IN.CO invest, podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
d.o.o., zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 4. 2001
Z 2001/00070
IZ-4373
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00070, ki ga je dne 18. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 12, II. nadstropje, v velikosti 62,10 m2, na naslovu
Domžale, Ljubljanska c. 81, ki je last dolžnice, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale, d.d., Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,200.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 4. 2001
In 00/00021
IZ-4433
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 00/00021
z dne 24. 8. 2000, se opravi rubež 1/2
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 1/2 trisobnega stanovanja št.
35, v izmeri 97 m2, na naslovu Slamnikarska ulica 14 v Mengšu, v solasti dolžnika
Zupanič Antona, Slamnikarska ulica 14,
Mengeš, do 1/2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave terjatve v višini
2,024.698,20 SIT s pp, upnika Ing. inženiring, d.o.o., Pavšičeva 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 4. 2001
Z 01/00022
IZ-4424
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00022
tega sodišča z dne 25. 4. 2001, je bila na
poslovnem prostoru, lokal z oznako L-1 v
pritličju objekta 5, v skupni izmeri
196,86 m2, ki je last dolžnika Chang Hsing
Enterprise, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o., Jurčičeva c. II/15, Grosuplje, skupaj s sora-
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zmernim solastninskim deležem na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na parc. št. 100/1, vpisanem pri vl. št. 604,
k.o. Grosuplje, ustanovljena zastavna pravica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, PE v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 2,150.000 ATS s pp.
Z 2001/00008
IZ-4344
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
Z 2001/00008 z dne 22. 3. 2001 so bile
nepremičnine – poslovni prostori v nadstropju stavbe v Idriji, Kosovelova 31, stoječe
na parceli št. 1422, k.o. mesto Idrija, katerih lastnik je dolžnik, na temelju prodajnih
pogodb z dne 28. 12. 1994 in 15. 3. 1995,
sklenjenih z družbo Larix, d.o.o., Idrija in
overjenih pred Okrajnim sodiščem v Idriji,
dne 20. 3. 1995 pod OV I 237/95 in 12. 5.
1995 pod OV I 390/95 in z zastavno pravico – rubežem dolžnikovega poslovnega deleža, ki ga ima v družbi Avtocenter Idrija,
Podjetje za trgovino in avtoservis, d.o.o., v
skupnem
nominalnem
znesku
4,877.595,85 SIT, kot izhaja iz rednega
izpiska iz sodnega registra s št. vložka
065/10205400 in poslovnega deleža, ki
ga ima dolžnik v družbi SGI Stanovanjsko
gospodarstvo Idrija, d.o.o., v nominalnem
znesku 11,700.000 SIT, zarubljeni v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Nova Gorica, v zavarovanje njene terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 22. 3. 2001
Z 00/00168
IZ-4332
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem zapisu notarke Nevenke Kovačič, pod opr. št.
SV 690/2000 z dne 22. 11. 2000 in sklepa
sodišča opr. št. Z 00/00168 z dne 21. 2.
2001, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, do dolžnika Aleksandra Topolovca iz Pirana, Ul. IX. korpusa 54, v višini
30,300.000 SIT, ki se obrestujejo po letni
obrestni meri TOM +6% letno, pri čemer so
rok in način vračila razvidni iz pogodbe o
dolgoročnem
kreditu
št.
527300
135-2611/30 in dodatka št. 1 k pogodbi,
oboje z dne 14. 11. 2000, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje št. 24, v 6. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kopru, Vojkovo nabrežje 31/a, ki stoji na zemljišču s parc. št.
1576, vpisano v vl. št. 914, k.o. Koper in je v
načrtu etažne delitve označeno z oznako E24
in neprekinjeno črto rjavo-rumene barve, s
kletjo v pritličju in shrambo v 11. nadstropju,
vse iste oznake in barve v skupni izmeri
61,61 m2, s solastninsko pravico skupnih
prostorov, delov in naprav in solastninsko
pravico na zemljišču s parc. št. 1576, k.o.
Koper, kar je dolžnik pridobil s pogodbo o
nakupu in prodaji stanovanja, sklenjeno dne
3. 2. 1999 z Vando Topolovec iz Pirana, Ul.
IX. korpusa 54, overjeno pri notarki Nevenki
Kovačič iz Kopra, pod št. Ov-Nro Ov
428/99, dne 3. 2. 1999.
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, razen v korist upnice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2001
Z 01/00025
IZ-4333
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič pod opr.
št. SV 55/2001 z dne 20. 2. 2001 in sklepa
sodišča opr. št. Z 01/00025 z dne 23. 2.
2001, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, do dolžnice Vlaste Čendak, Hrvatini 177/b, Ankaran, z dejavnostjo
Foto Princess – Vlasta Čendak, s.p., na
podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
527300 2668/92 OES KL. 135 in dodatka št. 1, oboje z dne 14. 2. 2001, v višini
10,000.000 SIT, z obrestmi po letni obrestni meri TOM +6,5%, s končnim rokom
vračila 30. 4. 2011, ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz citiranega notarskega zapisa in
pogodbe, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
prostor v Kopru, v objektu tribune ob nogometnem stadionu, stoječem na parc. št.
1441/5, k.o. Koper, in sicer trgovini, pomožnih prostorih in sanitarijah, v skupni
izmeri 98,8 m2, ki so last dolžnice – zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 12. 1998, sklenjen z Elkop, trgovinsko podjetje, d.d. – v likvidaciji, overjene
pri notarju Dravu Ferligoju, dne 15. 12.
1998, št. Ov-Nro Ov 7625/98.
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, razen v korist upnice.
Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 4. 2001
Z 135/2001
IZ-4360
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 135/2001 z dne 23. 3.
2001 je bil poslovni prostor – trgovina Zala
na Delavski cesti 19 v Kranju, v skupni izmeri
161,44 m2, ki predstavlja del zgradbe Delavski dom, stoječi na parc. št. 1165/1,
k.o. Stražišče, s funkcionalnim zemljiščem
v izmeri 30 m2, ob sedanjem vhodu v trgovino, ki predstavlja del parc. št. 1165/33,
k.o. Stražišče, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi in ga je zastavni dolžnik Trgodom No.
1, d.o.o., Delavska cesta 26, Kranj, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 11. 1.
1996, ki jo je sklenil z Exlesior, d.o.o., Šiškovo naselje 47, Kranj, na naroku dne
23. 4. 2001 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po aneksu k pogodbi o odobritvi okvirnega kredita št. PS-014/99 z dne
5. 5. 1999, v višini 17,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001
Z 2001/00438
IZ-4323
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00438, ki ga je dne 12. 4. 2001
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
95, ki se nahaja v 13. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, na naslovu Topniška 45, stoječem na parc. št. 1603 in 1604
k.o. Bežigrad, skupaj s solastninsko pravico na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem se stanovanje nahaja, ki je last dolžnice, na podlagi prodajne
pogodbe št. 362-92/98 z dne 19. 3. 1992,
sklenjene s prodajalko Republiko Slovenijo, zastavna pravica v korist upnika Šuštaršič Petra, Prevalje pod Krimom 31, Preserje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2001
In 2000/00598
IZ-4342
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 14. 3. 2001, opr.
št. In 2000/00598, je bil dne 13. 4. 2001
opravljen v korist upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 62 v VII. nadstropju, na
Clevelandski 43 v Ljubljani, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši, na parc. št. 1544/I,
vpisani v vl. št. 275, k.o. Nove Jarše, last
dolžnika.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2001
Z 2000/01647
IZ-4346
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01647 z dne 18. 9. 2000,
sta bila dvosobno stanovanje št. 23, v skupni izmeri 56,21 m2 ter dvosobno stanovanje št. 24, v skupni izmeri 61,34 m2, ki se
nahajata v stanovanjskem objektu na parc.
št. 1761/1, 1761/4, 1761/5 in 1762/1,
vse k.o. Bežigrad v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama in vsakemu stanovanju pripada
eno parkirno mesto, shramba ter pravica
souporabe skupnih prostorov in naprav, ki
služijo objektu kot celoti ter pravica souporabe na ustreznem delu zemljišča na katerem stoji stanovanjski objekt, ki sta last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe št.
BS 2/1 - 112/93 z dne 16. 11. 1993, ki
sta jo sklenila SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Štihova 26 kot prodajalec
in zastavitelj Kirn Srečo, Cigaletova 11, Ljubljana, kot kupec, z dnem 19. 4. 2001 zarubljena v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,000.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001
Z 2000/00119
IZ-4347
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/00119 z dne 12. 7. 2001,
so bili kino dvorana, v izmeri 336,60 m2,
projekcijska kabina in čakalnica, izmere
191,99 m2, izhod v pritličju, garderoba, sanitarije, stopnišče in vetrolov, izmere
190,06 m2, ki se nahajajo na parc. št.
1926/3, 1934/2, 1908 in 1909, k.o. Bežigrad, ki so last dolžnika, na podlagi pogodbe št. 671/77-05/2 z dne 20. 12.
1977 in aneks k navedeni pogodbi z dne
7. 5. 1979, ki sta jo sklenila Splošno grad-
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beno podjetje Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, Taborska c. 13, kot prodajalec in Kinematografsko podjetje Ljubljana, Nazorjeva
2, Ljubljana, kot kupec, z dne 19. 4. 2001
zarubljeni v korist upnice Slovenske zadružne kmetijske banke d.d., Miklošičeva 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,533.876 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001
Z 2000/01646
IZ-4348
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01646 z dne 18. 9. 2000,
sta bila dvosobno stanovanje št. 23, v skupni izmeri 56,21 m2 ter dvosobno stanovanje št. 24, v skupni izmeri 61,34 m2, ki se
nahajata v stanovanjskem objektu na parc.
št. 1761/1, 1761/4, 1761/5 in 1762/1,
vse k.o. Bežigrad, v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, katerima pripada vsakemu
eno parkirno mesto, shramba ter pravica
souporabe skupnih prostorov in naprav, ki
služijo objektu kot celoti ter pravica souporabe na ustreznem delu zemljišča na katerem stoji stanovanjski objekt, ki sta last
zastavitelja, na podlagi prodajne pogode
št. BS 2/1 – 112/93 z dne 16. 11. 1993,
ki sta jo sklenila SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, kot prodajalec in zastavitelj Kirn Srečo, Cigaletova 11, Ljubljana, kot kupec z dne 19. 4.
2001 zarubljena v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne
terjatve
v
višini
391,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001
Z 2000/01321
IZ-4349
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01321, ki ga je dne 19. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izmeri 154,50 m2, označenega s številkami 60P,
64P in 65P, ki se nahaja v Ljubljani, na
naslovu GT Center Ljubljana, Brnčičeva 13,
vpisanem pri vložnih št. 1790 k.o. Črnuče,
vl. št. 827 k.o. Nadgorica in 927 k.o. Nadgorica, ki je last dolžnice, na podlagi pogodbe o prenosu lastnine z dne 20. 1. 1995
št. GT PREN 6045/95, sklenjene s prodajalcem Inženiring Galec p.o., zastavna pravica v korist upnika Hypo leasing Koper,
podjetje za financiranje d.o.o., Ferrarska
30, Koper, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 502,995.772,17 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2000/02223
IZ-4350
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02223, ki ga je dne 19. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v III. nadstropju,
levo od stopnišča, v stanovanjski hiši na
naslovu Pražakova ul. 10 v Ljubljani, v neto
izmeri 111,82 m2 ter shrambo v kletnem
predelu objekta v izmeri 6 m2, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 2343,
vl. št. 2238, k.o. Tabor, ki je last dolžnika,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
6. 11. 2000, sklenjene s prodajalcem Ma-

russig Jurijem, Verje 53 A, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,550.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2000/01624
IZ-4352
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01624, ki ga je dne 19. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 3, v I. nadstropju stanovanjske hiše na Peričevi 26 v
Ljubljani, stoječe na parc. št. 1096, vl. št.
1110, k.o. Bežigrad, ki je last zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 365/11/91 z dne 3. 12.
1991, sklenjene z Občino Ljubljana-Bežigrad, zastavna pravica v korist upnika Hypo
leasing d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,263.456,60 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2000/02034
IZ-4383
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02034 z dne 20. 4. 2001,
je bilo trisobno stanovanje št. 45, na naslovu Šarhova ulica 32, Ljubljana, ki se nahaja
v devetem nadstropju stanovanjskega objekta stolpnice S-6, v skupni izmeri 69,75
m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 236 in 237, obe k.o. Brinje,
ki je last dolžnika Janeza Habiča, Šarhova
32, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 1967, sklenjene med
prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Bežigrad in dolžnikom, z dne 20. 4. 2001 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve zoper dolžnike:
– Janeza Habiča, Šarhova ulica 32, Ljubljana, na podlagi pogodbe o krditu št.
036-741/95 z dne 27. 9. 2000, v višini
3,900.000 SIT s pp,
– Marjane Habič, Šarhova ulica 32, Ljubljana, na podlagi pogodbe o kreditu št.
036-742/25 z dne 27. 9. 2000, v višini
1,100.000 SIT s pp,
– Andreje Naraks, Šarhova ulica 32,
Ljubljana, na podlagi pogodbe o kreditu št.
036-743/57 z dne 27. 9. 2000, v višini
2,500.000 SIT s pp in
– Sama Naraksa, Breg pri Polezli 49g,
Polzela, na podlagi pogodbe o kreditu št.
036-744/89 z dne 27. 9. 2000, v višini
2,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001
Z 2000/02216
IZ-4384
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/02216 z dne 20. 4. 2001,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 14, v
četrtem nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Tbilisijska 36, ki stoji na parceli št.
16357/11 – pravilno 1635/11, vpisani pri
vložku št. 1515, k.o. Vič, v neto izmeri
58,61 m2 in obsega dve sobi, kuhinjo, kabinet, kopalnico, stranišče in predsobo, sku-
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paj s sanitarno in kuhinjsko opremo, s pripadajočo shrambo in z ustreznim solastniškim deležem na drugih skupnih prostorih,
delih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 13. 10. 2000 s prodajalcem Christianom Bercetom, z dne 20. 4.
2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve proti
dolžnikoma:
– Sergeju Adlerju, Ulica Bogomira Magajne 11, Izola, iz pogodbe o kreditu, reg.
št. 236-3154/43 z dne 14. 11. 2000, v
znesku 6,331.140 SIT s pp in
– Mirandi Gulič, Kopriva 10, Dutovlje, iz
pogodbe o kreditu reg. št. 236-3155/75 z
dne 14. 11. 2000, v znesku 3,868.860
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001
Z 2000/02049
IZ-4385
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02049 z dne 20. 4. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanovanju št. 19, v IV. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Na Peči 2 v
Ljubljani, v skupni izmeri 50,94 m2, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, ki je last
dolžnika Odar Miroslava, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 23. 5. 1996,
sklenjene s prodajalcem Černič Igorjem, Na
Peči 2, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,600.000 ATS s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2000/01782
IZ-4387
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2000/01782 z dne 17. 10.
2000, je bilo dvosobno stanovanje št. 9, v
skupni izmeri 58,53 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Cesta 24. junija 84 v Ljubljani, ki predstavlja dve sobi in druge prostore ter solastni delež na vseh skupnih prostorih, ki je
last zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 6. 1997, sklenjene med Turk
Dominikom, Cesta 24. junija 84, Ljubljana,
kot prodajalcem in zastaviteljem Klavs Sabino, Jesihov Štradon 40, Ljubljana, kot kupcem, z dnem 20. 4. 2001, zarubljeno v
korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,758.790,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001
Z 2000/02092
IZ-4388
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02092, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 1, v
izmeri 40,47 m2, ki se nahaja v pritličju objekta B1, na naslovu Dunajska 113, Ljubljana, skupaj s sorazmernim pripadajočim idealnim deležem na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, kakor tudi s pripadajočo so-
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lastninsko pravico skupnih prostorov in naprav na celotnem objektu, stoječem na parc.
št. 112/2, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4,
116/1 in 116/2, vse k.o. Bežigrad, ki je
last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogode, sklenjene s prodajalcema Emini Abdilnaserjem in Emini Agimom,
dne 20. 10. 2000 ter s prepovedjo nadaljnje obremenitve in odtujitve, vse v korist
upnice, zastavna pravica v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper –
Capodistria, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001
Z 2000/01711
IZ-4389
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/01711, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju
št. 9, v izmeri 114,90 m2, v duplexu/stopnišče 1 bloka A3 in shrambe št. 9, v suterenu/stopnišče 1, v stanovanjski hiši Žaucerjva ul. 17 v Ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravico, funkcionalnim zemljiščem ter na skupnih delih, objektih in
napravah stavbe, vpisane na parc. št.
1291/3, 1299, 1293/6, 1293/6,
1298/2, 1297/2, 1305/1, 1308/6,
1309/3, 1307/1, 1306/3, vl. št. 1646,
3525 in 311, k.o. Vič, ki je last dolžnikov,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 6.
2000, sklenjene s prodajalcema Crnjak Zoranom in Crnjak Darjo, Žaucerjeva 17, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
viini 6,700.000 SIT in 3,300.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
Z 2001/00309
IZ-4391
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00309, ki ga je dne 20. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanovanju št. 10, ki se nahaja v drugem nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta št. 7, stoječega na parc. št. 192/22, k.o. Tabor, na
naslovu Metelkova 7b, Ljubljana, v skupni
izmeri 64,65 m2 in parkirnim mestom št.
92, v podzemnih parkiriščih, vpisanih na
parc. št. 192/21, 192/24, 159/24 k.o.
Tabor, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah zgradbe, vključno s shrambo
št. 10, ki se nahaja v kleti objekta, ki je last
dolžnika in zastaviteljice, vsakega do 1/2,
na podlagi kupne pogodbe, sklenjene dne
22. 6. 1999 s prodajalcema Aleksandro
Trobec in Tomijem Cerjakom, oba stanujoča Nova pot 121, Notranje Gorice, zastavna pravica v korist upnika Hypo Alpe Adria
Bank d.d., Trg Osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 65.870 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
In 2000/00579
IZ-4406
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 10. 2000, opr. št. In 2000/00579,
je bil dne 29. 3. 2001 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,

Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
154.071 SIT s pp, rubež enosobnega stanovanja št. 12, v izmeri 37,13 m2, na Fabianijevi 33, v Ljubljani, last dolžnice Vidović
Sladice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2001
In 2000/00846
IZ-4407
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 1. 2001, opr. št. In 2000/00846,
je bil dne 28. 3. 2001 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona z.o.o.,
zaradi izterjave 135.479 SIT s pp rubež
stanovanja št. 49, na Glinškovi ploščadi 11
v Ljubljani, v 8. nadstropju, last dolžnika
Beganovič Mustafe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2001
Z 2000/02233
IZ-4412
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02233, ki ga je dne 24. 4. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslovnih prostorih v izmeri
372,5 m2, v kleti objekta A2 in A3, stanovanjsko poslovne stavbe na lokaciji Dunajska
105 v Ljubljani, stanovanjsko poslovne soseske BA 5/2, stoječe na parc. št. 119, 120,
124, 122/1, 133 in 134, k.o. Bežigrad, ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 1995, sklenjene s prodajalcem Ljubljanski urbanistični zavod p.o.,
Vojkova 57, Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 306.775 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2001
Z 2000/02302
IZ-4418
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02302, ki ga je dne 25. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena:
– na lokalu št. L 9, v pritličju, v neto
koristni površini 58,24 m2, s pripadajočo
površino pred lokalom, v izmeri 94,87 m 2, v
trgovsko poslovnem stanovanjskem objektu A – Zeleni dvor ob Savski cesti,
– na razstavni vitrini v pritličju, v neto
koristni površini 5,39 m2, v trgovsko poslovnem stanovanjskem objektu A – Zeleni dvor
ob Savski cesti, ter
– na skladišču v II. kleti, v neto koristni
površini 12,31 m2, ob jedru 2, v trgovsko
poslovnem stanovanjskem objektu A – Zeleni dvor ob Savski cesti,
– ki so last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe št. 055/2000 - L z dne 1. 6.
2000, aneksa št. 55/2000-L z dne 4. 12.
2000, prodajne pogodbe št. 060/2000-L
z dne 27. 7. 2000, aneksa št. 60/2000-L z
dne 4. 12. 2000, prodajne pogodbe št.
062/2000-L z dne 23. 8. 2000 in aneksa
št. 62/2000-L z dne 4. 12. 2000, sklenjenih s prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d., Cesta na Lenivec
4, Sežana, zastavna pravica v korist upnice
Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
21,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2001
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Z 2000/02196
IZ-4421
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2000/02196, ki ga je dne 24. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na:
– triinpolsobnem stanovanju oznake C1,
v izmeri 82, 85 m2, skupaj s pripadajočim
atrijem, shrambo in parkirnim mestom, vse
v objektu C;
– dvosobnem stanovanju oznake C6, v
izmeri 49,35 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu C;
– triinpolsobnem stanovanju oznake D1,
v izmeri 82,85 m2, skupaj s pripadajočim
atrijem, shrambo in parkirnim mestom, vse
v objektu D;
– dvosobnem stanovanju oznake D6, v
izmeri 49,35 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu D;
– dvosobnem stanovanju oznake D7, v
izmeri 53,60 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu D;
– triinpolsobnem stanovanju oznake E1,
v izmeri 83,09 m2, skupaj s pripadajočim
atrijem, shrambo in parkirnim mestom, vse
v objektu E;
– dvosobnem stanovanju oznake E7, v
izmeri 53,90 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu E;
– 2 in 3/2 sobnem stanovanju oznake
F3, v izmeri 86,58 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu F;
– dvosobnem stanovanju oznake F4, v
izmeri 87,83 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu F;
– dvosobnem stanovanju oznake G4 v
izmeri 72,41 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu G;
– 2 in 2/2 sobnem stanovanju oznake
H1, v izmeri 75,91 m2, skupaj s pripadajočim atrijem, shrambo in parkirnim mestom,
vse v objektu H,
– 2 in 2/2 sobnem stanovanju oznake
H4, v izmeri 107,18 m2, skupaj s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom, vse v objektu H,
ki stojijo na parcelah, vpisanih pri vl. št.
1993, k.o. Črnuče, ki so last zastavitelja,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 6. 1999 in aneksa št. 1 z dne 27. 6.
2000, sklenjenih z ZIL Inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana in Fistro d.o.o., Miklošičeva 4, Ljubljana kot prodajalcema, zastavna pravica v korist upnice Slovenske
zadružne kmetijske banke d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 299,612.578,22 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2001
Z 2001/00002
IZ-4422
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00002, ki ga je dne 24. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na V. etaži, v izmeri bruto površine 182,43 m2, v objektu BC v Ljubljani,
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Celovška c. 73, ki stoji na parc. št. 1047,
k.o. Sp. Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 5. 1997,
sklenjene s prodajalcem Hermes plus d.d.,
Ljubljana, Šlandrova 2, zastavna pravica v
korist upnika Factor banka d.d., Železna c.
16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2001
Z 2001/00140
IZ-4264
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega sodišča, opr. št. Z 2001/00140 z dne
4. 4. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Leibnitz, reg. Gen. m.b.H.,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, ki ga
zastopa odvetnica Breda Senčar-Leljak iz
Maribora, proti dolžnikoma in zastaviteljema Robertu Bobiču in Klavdiji Petrovič, oba
Župančičeva 6, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
250.000 ATS s pripadki, v tolarski protivrednosti, zarubljeno na naroku dne 4. 4.
2001, in sicer dvoinpolsobno stanovanje
št. 6, v skupni izmeri 66,44 m 2, v prvem
nadstropju v večstanovanjski hiši Župančičeva 6 v Mariboru, s pripadajočim kletnim
prostorom, k.o. Tezno, katerega solastnika vsak do 1/2 sta zastavitelja Robert
Bobič in Klavdija Petrovič, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
1998 in aneksa z dne 20. 4. 1999, vse v
korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
Gen. m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2001
Z 2001/00030
IZ-4362
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00030 z dne
20. 4. 2001, je bila ustanovljena na trisobnem podstrešnem stanovanju v izmeri
120 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem
objektu v Mariboru, Gosposka ulica 11,
zgrajenem na parceli št. 1670, pripisani
vložni št. 494, k.o. Maribor-Grad, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 5.
2000, sklenjene med dolžnico oziroma zastaviteljico kot kupko in Borislavom Črešnikom kot prodajalcem, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2001
Z 2001/00185
IZ-4365
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00185 z dne
23. 4. 2001, je bila ustanovljena na podstrešnem prostoru v trinadstropni poslovno
stanovanjski hiši v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 8, v skupni izmeri 120 m2, ki stoji
na parceli št. 1533/1, pripisana pri zemljiškoknjižnem vložku 734, k.o. Maribor-Grad,
katerega lastnik je dolžnik oziroma zastavitelj Sebastijan Žlebnik, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 7. 1996, zastavna pravica v korist upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, za zavarovanje upničine denarne terjatve v višini

72.100 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
za EUR na dan plačila.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2001
Z 2001/00024
IZ-4402
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00024 z dne
24. 4. 2001, je bila ustanovljena na stanovanju št. 13, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Kardeljeva
cesta 51, v skupni izmeri 75,30 m2 in sestoji iz treh sob in pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,70 m2, ki stoji na parceli
št. 2407 pri vl. št. 526, k.o. Tabor, ki je v
lasti dolžnice Metke Ljudmile Starčič do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 4. 2. 1993, zastavna pravica v korist upnice Posojilnice
Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Beljak, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 350.000 ATS v tolarski protivrednosti s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2001
Z 2001/00241
IZ-4403
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2001/00241 z dne
24. 4. 2001, je bila ustanovljena na dvosobnem stanovanju št. 11, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Slovenski Bistrici, Tomšičeva 50, zgrajeno na parceli št. 775/4,
pripisano zemljiškoknjižnemu vložku št.
305, k.o. Slovenska Bistrica, ki obsega
56,02 m2, s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stavba stoji in funkcionalnega zemljišča, ter skupnih prostorov, delov in naprav objekta, ki je do celote last
dolžnika oziroma zastavitelja Rajzman Jožeta, ki jo je pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 12. 2000, sklenjene
med dolžnikom oziroma zastaviteljem kot
kupcem in Mandem Kristianom in ndl. Madem Izajo kot prodajalcema, zastavna pravica v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,400.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2001
Z 2001/00312
IZ-4437
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
SV 291/2001 z dne 12. 4. 2001, v skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00312, dne 23. 4. 2001 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, poslovnega prostora št. 23, v
izmeri 61,48 m2, ki se nahaja v pritličju
trgovskega centra Ligro na Jadranski c. 27
v Mariboru, stoječega na parc. št. 2002 in
2005/1, pripisanih k vložni št. 868, k.o.
Spodnje Radvanje, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih in delih stavbe
ter funkcionalnega zemljišča, last dolžnice
Paradigma, d.o.o., Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 1999,
sklenjene s prodajalcem Marsol, d.o.o.,
Maribor, v zavarovanje denarne terjatve

Stran

2600 / Št. 40-41 / 25. 5. 2001

upnice A banke, d.d., Ljubljana, v višini
15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2001
Riz 578/99
IZ-4456
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 578/99 z dne 21. 12.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, proti dolžnici Purgaj
Mariji, stan. Miklavčeva ul. 15, Maribor, ter
zastaviteljema Mlakar Janku in Mlakar Zdenki, oba stan. Miklavčeva ul. 15, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
v višini 6,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno dne 22. 12. 1999, in sicer stanovanje
št. 1, v izmeri 72,69 m2 stanovanjske površine in 7,80 m2 drugih prostorov, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru,
Miklavčeva 15, zgrajene na parc. št. 595,
pripisane k vl. št. 630, k.o. Studenci, ki je v
lasti zastaviteljev, vsakega do ene polovice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 7/92 32 z dne 19. 11.
1992 in aneksa št. 351/99 k tej pogodbi z
dne 12. 11. 1999.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 1999
Riz 305/99
IZ-4457
Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, opr. št. Riz 305/99 z dne 30. 6. 1999,
je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4,
Maribor, proti dolžniku Tonejc Sašu, stan.
Vojašniška ul. 10, Maribor in zastaviteljema
Vesni Petric-Uran in zastavitelju Sašu Uranu, oba stan. Strossmayerjeva ul. 28, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice v višini 12,000.000 SIT s pripadki,
zarubljeno dne 1. 10. 1999, štirisobno stanovanje v izmeri 165,42 m2, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Strossmayerjeva 28, ki stoji na parc. št.
1461, vl. št. 871, k.o. Maribor Grad, ki je v
lasti zastaviteljev Vesne Petric-Uran in Saša
Urana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 10. 2. 1995 ter aneksom k tej pogodbi
z dne 20. 9. 1995 in 4. 4. 1996, pogodba
in aneksi so bili prijavljeni za odmero davka
na promet nepremičnin, kar je bilo overjeno
pri notarju Tomislavu Ajdiču v Mariboru, dne
5. 4. 1996, pod št. OV-1040/96.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 6. 1999
Z 01/00015
IZ-4351
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike
2 in dolžnika Fantasy, fotografski in digitalni
studio, d.o.o., Ul. tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica in zastavitelja Delfar Draga, Istrske
brigade 15, Pobegi, Koper, zaradi ustanovitve zastavne pravice, na podlagi sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve, sklenjenega
pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice, pod
št. SV 249/01 z dne 16. 3. 2001 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 01/00015 z dne
24. 4. 2001, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred Okrajnim sodiščem v
Postojni, dne 24. 4. 2001.
V korist izvršljive terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

publike 2, se zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na
poslovnem prostoru v visokem pritličju št. T
17 in T 18, v skupni izmeri 57,90 m2 in
skladiščni prostor v kleti št. T 23, v skupni
izmeri 8,75 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Novi trg 6, Postojna, stoječega na parc. št. 154/1, 154/3, 392/4 in
392/21, k.o. Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 4. 2001
II R 444/99
IZ-4366
Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Maribor, Razlagova 11, Maribor, do
dolžnika Gospodarsko tehnično svetovanje
in vodenje poslovnih knjig Valerija Rižnar,
s.p., Valerija Rižnar, roj. 20. 12. 1956, stanujoča Orešje št. 107, Ptuj, v višini največ
3,000.000 SIT s pp, po pogodbi o kratkoročnem tolarskem kreditu št. 14193/3 z
dne 5. 10. 1999 in nadaljnjih pogodbah, ki
jih bosta stranki še sklenili ter so vsi pogoji
razvidni iz prej navedene kreditne pogodbe,
se dovoli in odreja popis stvari v korist upnice, ki so last zastaviteljice Mojce Rižnar,
roj. 20. 6. 1976, stanujoče Potrčeva cesta
št. 32, Ptuj, in sicer trisobno stanovanje št.
4, s kuhinjo in pritiklinami, v prvem nadstropju v večstanovanjski hiši na Ptuju, CMD
12, zgrajeni na parc. št. 1451, pripisani k
z.k. vl. št. 472, k.o. Ptuj, ki je last zastaviteljice, na podlagi darilne pogodbe z dne
17. 11. 1998, sklenjene med Cirilom Bohincem kot obdarjevalcem in zastaviteljico
kot obdarjenko.
S popisom pridobi upnica zastavno pravico na trisobnem stanovanju.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 1999

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 606/2000
SR-4315
Okrajno sodišče v Kamniku je na podlagi določila prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99) v
zvezi s 15. členom zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici Jasni Majcen v izvršilni zadevi I 606/2000 zaradi izterjave 80.047
SIT s pripadki, postavilo začasnega zastopnika Mihelčič Maksa, odv. iz Kamnika, Gregorčičeva 2, Kamnik. Postavljeni zastopnik
bo zastopal dolžnico v izvršilnem postopku
dokler dolžnica ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem, oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 4. 2001
I 451/2000
SR-4316
Okrajno sodišče v Kamniku je na podlagi določila prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99) v
zvezi s 15. členom zakona o izvršbi in zava-

rovanju, dolžniku Jakobu Radu Mamiču v
izvršilni zadevi I 451/2000 zaradi izterjave
293.592,50 SIT s pripadki, postavpilo začasnega zastopnika Kekec Iva, odv. iz Kamnika, Gregorčičeva 2, Kamnik. Postavljeni
zastopnik bo zastopal dolžnika v izvršilnem
postopku dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 4. 2001
I PL 840/2000
SR-4375
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, zoper toženo stranko Slavka
Gorjupa, Trg Revolucije 9, Trbovlje, zaradi
plačila 636.615 SIT s pp, dne 17. 4. 2001
sklenilo:
toženi stranki Slavku Gorjupu, neznanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Marjeta Kavčič, Kuzmičeva 8, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v postopku zaradi plačila
636.615 SIT s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001
I Pl 836/2000
SR-4376
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Kumše Francu, Sitarska pot 6, Kranj,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 1,271.921 SIT s pp, dne 13. 4. 2001
sklenilo:
toženi stranki Kumše Francu, neznanega prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
836/2000 postavi začasna zastopnica, odvetnica Kenda-Oražem Anka, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001
I Pl 806/2000
SR-4377
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki De Vesci Janji, Ulica Tomšičeve brigade 37, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 155.608 SIT s pp,
dne 13. 4. 2001 sklenilo:
toženi stranki De Vesci Janji, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
806/2000 postavi začasni zastopnik, odvetnik Kecman Dušan, Slovenska cesta 56,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
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stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001
I Pl 984/2000
SR-4378
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Weber Marku, Skopska ulica 8, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 363.434,90 SIT s pp, dne 13. 4.
2001 sklenilo:
toženi stranki Weber Marku, neznanega
prebivališča, se v zadevi opr. št. I Pl
984/2000 postavi začasna zastopnica, odvetnica Klinc Slobodanka, Dalmatinova 4,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi
zastopala toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001
II P 373/99
SR-4405
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stranke
Merkur trgovina in storitve, d.d., Naklo, Cesta
na Okroglo 7, ki jo zastopa Hočevar Mokorel,
odvetniška družba o.p., v Žabnici, zoper toženo stranko 1. Antona Komata, Ig 194b, Ig pri
Ljubljani in 2. Cvetko Komat, Ig 194b, Ig pri
Ljubljani, ki jo zastopa Tita Koder Nikolič, odvetnica v Ljubljani, zaradi plačila 286.878,80
SIT s pp, dne 13. 4. 2001 sklenilo:
prvi toženi stranki Antonu Komatu, neznanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Borut Kariž, Trdinova 7,
Ljubljana, ki bo zastopal prvo toženo stranko v postopku zaradi plačila 286.878,80
SIT s pp.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler prva tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodniku, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2001

Oklici dedičem
II D 1058/92
OD-4103
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem Čuček Janezu, roj. 10. 6. 1906, upok., nazadnje
stan. Šentilj v Slovenskih goricah 97, Šentilj v
Slovenskih goricah, ki je umrl 27. 4. 1980.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Čuček Janezu,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, 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 Mariboru
dne 14. 3. 2001
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Oklici pogrešanih
N 1/2001
PO-4379
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Jarc Jordane, Volčja Draga 3, ki jo zastopa odv. Nada Bolcar
iz Solkana, postopek za razglasitev za mrtvega Mozetič Cirila Karola Metoda, roj. 26.
8. 1887, ki ga zastopa skrbnica Neli Koc iz
Prvačine 28/a.
O pogrešanem razen potrdila iz Župnijskega urada Prvačina, da je imenovani živel, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 4. 2001
N 13/2001
PO-4476
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Erzetič Antona, Varda 20,
Kromberk, ki ga zastopa odvetnica Jelena
Trunkl iz Nove Gorice, postopek za razglasitev za mrtvega Erzetič Celestina, pok. Jožefa,
roj. 6. 4. 1903, ki ga zastopa skrbnik Žarko
Šuligoj, Varda 18, Kromberk, Nova Gorica.

Sodni register
vpisi po ZGD
Ustanovitve
KOPER
Rg-8013
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2000/01050 z dne 20. 4.
2000 pod št. vložka 1/05808/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1511858
Firma: CAVA 2000 pridobivanje in obdelovanje kamnin d.o.o.
Skrajšana firma: CAVA 2000 d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Premrlova 1, 6310 IZOLA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: DONČIČ MILJAN, Ul. Oktobrske revolucije 27/C, 6310 IZOLA, vložek: 2.100.000,00 ne odgovarja vstop
5. 8. 1999.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor DONČIČ MILJAN, Ul. Oktobrske revolucije 27/C, 6310 IZOLA, imenovanje:
5. 8. 1999, Zastopa brez omejitev..
Dejavnost: 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene, vpis 20. 4. 2000; 1412
Pridobivanje apnenca, sadre in krede, vpis
20. 4. 2000; 1413 Pridobivanje skrilavcev,
vpis 20. 4. 2000; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela, vpis 20. 4. 2000; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis
20. 4. 2000; 4521 Splošna gradbena dela,

O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige, da je imenovani živel, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 5. 2001
N 11/2001
PO-4381
Pri tukajšnjem sodišču je v teku nepravdni postopek za razglasitev za mrtvega Richarda Avgusta Zmorka, roj. 25. 2. 1899,
nazadnje stan. v Radljah ob Dravi.
Imenovani je pogrešan od dne 12. 6.
1946 dalje, ko naj bi bil ustreljen v mariborskih zaporih.
V skladu s 85. členom zakona o nepravdnem postopku pogrešanega pozivamo, da
se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem
življenju pa naj se javijo Okrajnemu sodišču
v Slovenj Gradcu, skrbnici, predlagateljici
oziroma njenemu pooblaščencu in Centru
za socialno delo Radlje ob Dravi, v roku 3
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po poteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 4. 2001
vpis 20. 4. 2000; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis 20. 4. 2000; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, vpis 20. 4. 2000; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok, vpis 20. 4. 2000; 4531 Električne
inštalacije, vpis 20. 4. 2000; 4532 Izolacijska dela, vpis 20. 4. 2000; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis
20. 4. 2000; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 20. 4. 2000; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela, vpis 20. 4. 2000; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 20. 4. 2000; 4543 Oblaganje tal in
sten, vpis 20. 4. 2000; 4544 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 20. 4. 2000;
4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis
20. 4. 2000; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev, vpis 20. 4. 2000; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 20. 4. 2000; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 20. 4. 2000; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 20. 4. 2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 20. 4. 2000; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 20. 4. 2000;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 20. 4. 2000; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 20. 4. 2000; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 20. 4. 2000; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 20. 4.
2000; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo, vpis 20. 4. 2000; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 20. 4. 2000;
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5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 20. 4.
2000; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 20. 4. 2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 20. 4. 2000; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 20. 4. 2000; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 20. 4. 2000;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
20. 4. 2000; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 20. 4.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 20. 4. 2000; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
20. 4. 2000; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 20. 4. 2000; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 20. 4. 2000; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 20. 4. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 20. 4. 2000; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 20. 4. 2000; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 20. 4.
2000; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 20. 4. 2000; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 20. 4. 2000; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 20. 4. 2000; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 20. 4. 2000; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 20. 4.
2000; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 20. 4. 2000; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 20. 4.
2000; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 20. 4. 2000; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 20. 4. 2000; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
20. 4. 2000; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 20. 4. 2000; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 20. 4.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 20. 4. 2000; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
20. 4. 2000; 52482 Dejavnost cvetličarn,
vpis 20. 4. 2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
vpis 20. 4. 2000; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 20. 4. 2000; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 20. 4. 2000; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 20. 4.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 20. 4. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 20. 4. 2000;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 20. 4. 2000; 5261 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 20. 4. 2000; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 20. 4. 2000; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 20. 4. 2000;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 20. 4. 2000; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis
20. 4. 2000; 55301 Dejavnost restavracij
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in gostiln, vpis 20. 4. 2000; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 20. 4. 2000; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 20. 4.
2000; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 20. 4. 2000; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 20. 4. 2000; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
20. 4. 2000; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 20. 4.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 20. 4.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 20. 4. 2000; 55510
Dejavnost menz, vpis 20. 4. 2000; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
20. 4. 2000; 6023 Drug kopenski potniški
promet, vpis 20. 4. 2000; 6024 Cestni tovorni promet, vpis 20. 4. 2000; 6311 Prekladanje, vpis 20. 4. 2000; 6312 Skladiščenje, vpis 20. 4. 2000; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 20. 4. 2000; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij, vpis 20. 4. 2000;
64120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte, vpis 20. 4. 2000; 6521 Finančni zakup
(leasing), vpis 20. 4. 2000; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 20. 4. 2000; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 20. 4. 2000; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 20. 4. 2000;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
vpis 20. 4. 2000; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami, vpis 20. 4. 2000; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 20. 4. 2000; 7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 20. 4. 2000; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
20. 4. 2000; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 20. 4. 2000; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
20. 4. 2000; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 20. 4.
2000; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 20. 4. 2000;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
20. 4. 2000; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 20. 4. 2000; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
20. 4. 2000; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, vpis 20. 4. 2000; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
vpis 20. 4. 2000; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis 20. 4. 2000;
74400 Oglaševanje, vpis 20. 4. 2000;
7470 Čiščenje stavb, vpis 20. 4. 2000;
7481 Fotografska dejavnost, vpis 20. 4.
2000; 7482 Pakiranje, vpis 20. 4. 2000;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 20. 4. 2000.
Razno: Vpiše se omejitev pri dejavnosti:
67.13: od tega samo zastavljalnice in menjalnice.

KRANJ
Rg-16330
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2000/03315 z dne 7. 11.

2000 pod št. vložka 1/06676/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1561839
Firma: TOP GYM, gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TOP GYM, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: LEDARSKA ULICA 4, 4270 JESENICE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ŠALEJ MAJA, RATEČE 86,
4283
RATEČE-PLANICA,
vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 29. 5.
2000; ANDREJIČ MILOŠ, PREŠERNOVA
ULICA 9, 4240 RADOVLJICA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 29. 5.
2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: ostalo ANDREJIČ MILOŠ, PREŠERNOVA ULICA 9, 4240 RADOVLJICA, imenovanje:
29. 5. 2000, Namestnik direktorja zastopa
neomejeno.; direktor ŠALEJ MAJA, RATEČE 86, 4283 RATEČE-PLANICA, imenovanje: 29. 5. 2000.
Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 7. 11. 2000; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
7. 11. 2000; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 7. 11. 2000;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 7. 11. 2000; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 7. 11. 2000; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 7. 11.
2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 7. 11. 2000; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 7. 11. 2000; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 7. 11. 2000; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 7. 11. 2000; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 7. 11.
2000; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 7. 11. 2000; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 7. 11.
2000; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 7. 11.
2000; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 7. 11. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 7. 11.
2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 7. 11. 2000;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 7. 11.
2000; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 7. 11. 2000;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 7. 11.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 7. 11. 2000; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 7. 11. 2000; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami, vpis 7. 11. 2000;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
vpis 7. 11. 2000; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem, vpis 7. 11. 2000; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
7. 11. 2000; 5131 Trgovina na debelo s
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sadjem in vrtninami, vpis 7. 11. 2000; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, vpis 7. 11. 2000; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 7. 11.
2000; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 7. 11.
2000; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 7. 11. 2000; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 7. 11. 2000; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 7. 11. 2000; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci, vpis 7. 11. 2000; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 7. 11. 2000;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
7. 11. 2000; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 7. 11. 2000; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 7. 11.
2000; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 7. 11.
2000; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 7. 11. 2000; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 7. 11. 2000; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 7. 11. 2000; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 7. 11. 2000;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
7. 11. 2000; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 7. 11.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 7. 11. 2000; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
7. 11. 2000; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 7. 11. 2000; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji,
vpis 7. 11. 2000; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji, vpis 7. 11. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 7. 11. 2000; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 7. 11. 2000; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 7. 11.
2000; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 7. 11. 2000; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 7. 11. 2000; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 7. 11. 2000; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 7. 11. 2000; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 7. 11. 2000; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
7. 11. 2000; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 7. 11. 2000;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
7. 11. 2000; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
7. 11. 2000; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 7. 11. 2000; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 7. 11. 2000; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 7. 11. 2000; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 7. 11.
2000; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
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vpis 7. 11. 2000; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 7. 11.
2000; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 7. 11. 2000; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 7. 11. 2000; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
7. 11. 2000; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi,
vpis 7. 11. 2000; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 7. 11.
2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis
7. 11. 2000; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami, vpis 7. 11. 2000; 52473
Dejavnost papirnic, vpis 7. 11. 2000;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 7. 11. 2000; 52482 Dejavnost
cvetličarn, vpis 7. 11. 2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi, vpis 7. 11. 2000; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom, vpis 7. 11. 2000;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 7. 11. 2000; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 7. 11. 2000; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 7. 11.
2000; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 7. 11.
2000; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 7. 11. 2000; 5261 Trgovina na drobno po pošti, vpis 7. 11. 2000;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 7. 11. 2000; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 7. 11.
2000; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov, vpis 7. 11. 2000; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis 7. 11. 2000; 5273 Popravilo ur,
nakita, vpis 7. 11. 2000; 5274 Druga popravila, d.n., vpis 7. 11. 2000; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis
7. 11. 2000; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 7. 11.
2000; 55220 Dejavnost kampov, vpis
7. 11. 2000; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis
7. 11. 2000; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
7. 11. 2000; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 7. 11.
2000; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 7. 11. 2000;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 7. 11. 2000; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 7. 11. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 7. 11. 2000; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 7. 11.
2000; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 7. 11. 2000; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 7. 11. 2000; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
7. 11. 2000; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 7. 11.
2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 7. 11.
2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 7. 11. 2000; 55510
Dejavnost menz, vpis 7. 11. 2000; 5552
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
7. 11. 2000; 9261 Obratovanje športnih
objektov, vpis 7. 11. 2000; 92623 Druge
športne dejavnosti, vpis 7. 11. 2000; 9272

Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
7. 11. 2000; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 7. 11. 2000; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 7. 11.
2000.

LJUBLJANA
Rg-701
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/13308 z dne 18. 12.
2000 pod št. vložka 1/33983/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1555685
Firma: HILS, podjetje za trgovino, storitve in gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: HILS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška cesta 185, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: HILIĆ JASNA, Celovška cesta 185, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 29. 9.
2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor HILIĆ SENAD, Ulica Majke Jugoviča
4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 29. 9.
2000.
Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 18. 12. 2000; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 18. 12.
2000; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
18. 12. 2000; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 18. 12. 2000; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 18. 12. 2000; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 18. 12.
2000; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok, vpis 18. 12. 2000; 4531
Električne inštalacije, vpis 18. 12. 2000;
4532 Izolacijska dela, vpis 18. 12. 2000;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 18. 12. 2000; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, vpis 18. 12. 2000;
4541 Fasaderska in štukaterska dela, vpis
18. 12. 2000; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis 18. 12. 2000;
4543 Oblaganje tal in sten, vpis 18. 12.
2000; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela, vpis 18. 12. 2000; 4545 Druga zaključna gradbena dela, vpis 18. 12. 2000;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev,
vpis 18. 12. 2000; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis 18. 12. 2000;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis 18. 12. 2000; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 18. 12.
2000; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, vpis 18. 12. 2000; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 18. 12.
2000; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 18. 12. 2000; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 18. 12.
2000; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 18. 12.
2000; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 18. 12.
2000; 50403 Posredništvo pri trgovini z
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motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
18. 12. 2000; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 18. 12. 2000;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis 18. 12. 2000; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 18. 12. 2000;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 18. 12.
2000; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala, vpis 18. 12. 2000;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 18. 12.
2000; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 18. 12.
2000; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
18. 12. 2000; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
18. 12. 2000; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
vpis 18. 12. 2000; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 18. 12.
2000; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo, vpis 18. 12. 2000; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 18. 12. 2000; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 18. 12. 2000;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
vpis 18. 12. 2000; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis 18. 12. 2000;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis 18. 12. 2000; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 18. 12. 2000;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 18. 12.
2000; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 18. 12. 2000; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 18. 12. 2000; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis 18. 12. 2000; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci, vpis 18. 12. 2000;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom, vpis 18. 12. 2000; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis
18. 12. 2000; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 18. 12. 2000; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 18. 12. 2000; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
18. 12. 2000; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 18. 12.
2000; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi, vpis 18. 12.
2000; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami, vpis 18. 12. 2000; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 18. 12.
2000; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 18. 12. 2000;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 18. 12. 2000; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki, vpis 18. 12.
2000; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 18. 12. 2000; 5161 Trgo-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vina na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
18. 12. 2000; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 18. 12. 2000; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 18. 12. 2000; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 18. 12. 2000; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 18. 12.
2000; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,
vpis 18. 12. 2000; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 18. 12. 2000; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 18. 12. 2000; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 18. 12. 2000; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis 18. 12. 2000; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 18. 12. 2000;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
18. 12. 2000; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 18. 12. 2000; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 18. 12. 2000;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki, vpis 18. 12. 2000; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 18. 12.
2000; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 18. 12. 2000; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
18. 12. 2000; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 18. 12. 2000; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 18. 12.
2000; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 18. 12. 2000; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 18. 12. 2000;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 18. 12. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 18. 12. 2000; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
18. 12. 2000; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 18. 12. 2000; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 18. 12. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 18. 12.
2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 18. 12.
2000; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 18. 12. 2000; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
18. 12. 2000; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki, vpis 18. 12. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 18. 12. 2000; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 18. 12. 2000; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
18. 12. 2000; 5261 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 18. 12. 2000; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
18. 12. 2000; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 18. 12. 2000;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 18. 12. 2000; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
18. 12. 2000; 5273 Popravilo ur, nakita,
vpis 18. 12. 2000; 5274 Druga popravila,

d.n., vpis 18. 12. 2000; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 18. 12.
2000; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 18. 12. 2000;
55220 Dejavnost kampov, vpis 18. 12.
2000; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis
18. 12. 2000; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
18. 12. 2000; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 18. 12.
2000; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 18. 12. 2000;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 18. 12. 2000; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 18. 12. 2000; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 18. 12. 2000;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
18. 12. 2000; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 18. 12. 2000;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 18. 12. 2000;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 18. 12. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 18. 12. 2000; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 18. 12. 2000; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 18. 12. 2000;
55510 Dejavnost menz, vpis 18. 12. 2000;
5552 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 18. 12. 2000; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 18. 12. 2000; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem, vpis 18. 12. 2000;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 18. 12.
2000; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi, vpis 18. 12. 2000;
7110 Dajanje avtomobilov v najem, vpis
18. 12. 2000; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis 18. 12. 2000; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 18. 12.
2000; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem,
vpis 18. 12. 2000; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, vpis 18. 12.
2000; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 18. 12. 2000; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem, vpis 18. 12. 2000; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
18. 12. 2000; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 18. 12. 2000; 71402 Dejavnost videotek, vpis 18. 12. 2000; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 18. 12. 2000; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, vpis 18. 12. 2000;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi, vpis 18. 12. 2000; 7230 Obdelava podatkov, vpis 18. 12. 2000; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, vpis 18. 12. 2000; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav, vpis 18. 12. 2000;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
18. 12. 2000; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis 18. 12. 2000; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 18. 12. 2000; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis
18. 12. 2000; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,
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vpis 18. 12. 2000; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 18. 12. 2000; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike, vpis 18. 12. 2000; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 18. 12.
2000; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 18. 12. 2000; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 18. 12.
2000; 74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje, vpis 18. 12. 2000;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 18. 12. 2000; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, vpis
18. 12. 2000; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje, vpis 18. 12. 2000;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
vpis 18. 12. 2000; 74400 Oglaševanje,
vpis 18. 12. 2000; 7470 Čiščenje stavb,
vpis 18. 12. 2000; 7481 Fotografska dejavnost, vpis 18. 12. 2000; 7482 Pakiranje,
vpis 18. 12. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
18. 12. 2000; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 18. 12. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
18. 12. 2000; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 18. 12. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 18. 12. 2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 18. 12. 2000;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis
18. 12. 2000; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 18. 12. 2000; 93040
Druge dejavnosti za nego telesa, vpis
18. 12. 2000; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 18. 12. 2000.
Rg-2194
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15095 z dne 23. 1.
2001 pod št. vložka 1/34139/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1584979
Firma: FORTUNA DROLE & CO. storitve in trgovina d.n.o.
Skrajšana firma: FORTUNA Drole & Co.
d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dunajska 433, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: DROLE NEVENKA, Solinska pot 6, 6320 PORTOROŽ, odg.s svojim
premož. vstop 12. 12. 2000; GRDINA BARBARA, Dunajska 433, 1000 LJUBLJANA,
odg.s svojim premož. vstop 12. 12. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor DROLE NEVENKA, Solinska pot 6,
6320 PORTOROŽ, imenovanje: 12. 12.
2000.
Dejavnost: 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vpis 23. 1. 2001;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 23. 1. 2001;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 23. 1.
2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 23. 1. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 23. 1. 2001; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
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ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
23. 1. 2001; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
23. 1. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 23. 1. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 23. 1. 2001; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 23. 1. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 23. 1. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 23. 1. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 23. 1. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 23. 1. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 23. 1. 2001; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 23. 1. 2001; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 23. 1. 2001; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 23. 1. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 23. 1. 2001;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 23. 1. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
23. 1. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 23. 1. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 23. 1. 2001; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 23. 1. 2001; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis 23. 1. 2001; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki, vpis 23. 1.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 23. 1. 2001;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 23. 1. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
23. 1. 2001; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah, vpis 23. 1. 2001;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 23. 1. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 23. 1.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 23. 1. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 23. 1. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 23. 1. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 23. 1. 2001; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov,
vpis 23. 1. 2001; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov, vpis 23. 1. 2001;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 23. 1. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis 23. 1. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 23. 1. 2001; 55520 Priprava
in dostava hrane (catering), vpis 23. 1.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
23. 1. 2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 23. 1. 2001; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 23. 1. 2001; 63300 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 23. 1. 2001; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, vpis
23. 1. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi

nepremičninami, vpis 23. 1. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
23. 1. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 23. 1. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v najem, vpis 23. 1. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
23. 1. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 23. 1. 2001; 74400
Oglaševanje, vpis 23. 1. 2001; 74820 Pakiranje, vpis 23. 1. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 23. 1. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 23. 1.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 23. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 23. 1.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 23. 1. 2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 23. 1.
2001; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.,
vpis 23. 1. 2001; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n., vpis 23. 1. 2001; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis
23. 1. 2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n., vpis 23. 1. 2001.
Rg-2946
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02764 z dne 12. 2.
2001 pod št. vložka 1/34213/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1594010
Firma: BENO TOURS, BREDA JESENKO, storitve in turizem, k.d.
Skrajšana firma: BENO TOURS, BREDA JESENKO, k.d.
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Tržaška cesta 301, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: JESENKO BREDA, Tržaška cesta 301, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož. vstop 8. 1. 2001; KOŠIR
MOJCA, Tržaška cesta 301, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 ne odgovarja vstop 8. 1. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor JESENKO BREDA, Tržaška cesta
301, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 8. 1.
2001; prokurist JESENKO BERNARD, Jezero 87, 1352 PRESERJE, imenovanje:
8. 1. 2001.
Dejavnost: 45320 Izolacijska dela, vpis
12. 2. 2001; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije, vpis 12. 2. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
12. 2. 2001; 45410 Fasaderska in štukaterska dela, vpis 12. 2. 2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 12. 2. 2001; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 12. 2. 2001; 45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 12. 2. 2001;
45450 Druga zaključna gradbena dela,
vpis 12. 2. 2001; 45500 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev, vpis 12. 2.
2001; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom, vpis 12. 2. 2001; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom, vpis
12. 2. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 12. 2.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 12. 2. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 12. 2. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
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strežnih restavracij, picerij, vpis 12. 2.
2001; 5540 Točenje pijač in napitkov, vpis
12. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis
12. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 12. 2. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering), vpis 12. 2. 2001; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah, vpis
12. 2. 2001; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis
12. 2. 2001; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah, vpis 12. 2.
2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 12. 2. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 12. 2. 2001; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu, vpis 12. 2. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 12. 2. 2001; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij, vpis 12. 2.
2001; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 12. 2. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis 12. 2. 2001; 9000 Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene, vpis 12. 2. 2001;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih
naprav, vpis 12. 2. 2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
12. 2. 2001.
Rg-4028
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/03584 z dne 8. 3.
2001 pod št. vložka 1/34336/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1605801
Firma: ORFEJ, PETROVIĆ & DRUŽBENIKI d.n.o., gostinstvo in storitve
Skrajšana firma: ORFEJ, Petrović &
družbeniki d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Tbilisijska 89, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: PETROVIĆ SLAĐŽANA, Poljanska cesta 16, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož. vstop 15. 2. 2001; PETROVIĆ JOVANKA, Poljanska cesta 16,
1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož.
vstop 15. 2. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor PETROVIĆ SLAĐŽANA, Poljanska cesta 16, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
15. 2. 2001; prokurist PETROVIĆ JOVANKA, Poljanska cesta 16, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 15. 2. 2001.
Dejavnost: 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 8. 3. 2001; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 8. 3. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 8. 3. 2001; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 8. 3. 2001;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 8. 3. 2001; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 8. 3. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 8. 3. 2001; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 8. 3. 2001;
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52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami, vpis 8. 3.
2001; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 8. 3. 2001; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 8. 3. 2001; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 8. 3. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 8. 3. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 8. 3. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 8. 3.
2001; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 8. 3. 2001; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč, vpis 8. 3. 2001; 55220 Dejavnost
kampov, vpis 8. 3. 2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis 8. 3. 2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi, vpis 8. 3. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 8. 3. 2001; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov,
vpis 8. 3. 2001; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n., vpis 8. 3. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 8. 3.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 8. 3.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 8. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 8. 3. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 8. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 8. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 8. 3. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 8. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 8. 3. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 8. 3. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering), vpis 8. 3. 2001; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 8. 3. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 8. 3. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 8. 3. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 8. 3. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
8. 3. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 8. 3. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
8. 3. 2001; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, vpis 8. 3. 2001;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis
8. 3. 2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 8. 3. 2001; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 8. 3.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 8. 3. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 8. 3. 2001.
Rg-12006
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/11109 z dne 21. 7.
2000 pod št. vložka 1/33467/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1545221
Firma: DEJAN - CVETIĆ & CO., prevozi, d.n.o.

Skrajšana firma: DEJAN - CVETIĆ &
Co., d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Delakova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: KUKEC MLADEN, Preglov
trg 5, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim premož. vstop 28. 6. 2000; CVETIĆ VIDOJE,
Delakova ulica 4, 1000 LJUBLJANA, odg.s
svojim premož. vstop 28. 6. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor KUKEC MLADEN, Preglov trg 5,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 28. 6.
2000, vodja poslov; direktor CVETIĆ VIDOJE, Delakova ulica 4, 1000 LJUBLJANA,
imenovanje: 28. 6. 2000, vodja poslov.
Dejavnost: 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 21. 7. 2000; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 21. 7.
2000; 18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis 21. 7. 2000; 18240 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 21. 7.
2000; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas, vpis 21. 7.
2000; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis 21. 7. 2000; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo, vpis 21. 7. 2000; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 21. 7. 2000; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje, vpis 21. 7. 2000; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 21. 7.
2000; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 21. 7. 2000; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 21. 7.
2000; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 21. 7. 2000; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 21. 7. 2000; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 21. 7. 2000;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
21. 7. 2000; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 21. 7. 2000; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 21. 7. 2000; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 21. 7. 2000;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
21. 7. 2000; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 21. 7. 2000;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 21. 7. 2000; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov,
vpis 21. 7. 2000; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 21. 7. 2000; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 21. 7.
2000; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 21. 7. 2000; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 21. 7. 2000; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 21. 7. 2000;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 21. 7. 2000; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 21. 7. 2000; 60220 Dejavnost
taksistov, vpis 21. 7. 2000; 60230 Drug
kopenski potniški promet, vpis 21. 7.
2000; 60240 Cestni tovorni promet, vpis
21. 7. 2000; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis 21. 7. 2000; 93010
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Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis
21. 7. 2000; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 21. 7. 2000; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 21. 7.
2000.

MURSKA SOBOTA
Rg-3767
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2001/00046 z
dne 28. 2. 2001 pod št. vložka
1/02511/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1589962
Firma: GRAD MAX, gradbeni inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: GRAD MAX d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: ŽITNA 18, 9233 ODRANCI
Osnovni kapital: 3.198.911,22 SIT
Ustanovitelji: HORVAT WALTER, ŽITNA
18,
9233
ODRANCI,
vložek:
2.648.911,22 ne odgovarja vstop 25. 1.
2001; BOGDAN MIROSLAV, MLADINSKA
7, 9233 ODRANCI, vložek: 550.000,00
ne odgovarja vstop 25. 1. 2001.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor HORVAT WALTER, ŽITNA 18, 9233
ODRANCI, imenovanje: 25. 1. 2001; direktor BOGDAN MIROSLAV, MLADINSKA 7,
9233 ODRANCI, imenovanje: 25. 1. 2001.
Dejavnost: 01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin, vpis 28. 2. 2001; 01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik, vpis 28. 2. 2001; 01131 Vinogradništvo, vpis 28. 2. 2001; 01132 Sadjarstvo, vpis 28. 2. 2001; 01210 Reja govedi,
vpis 28. 2. 2001; 01220 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov, vpis 28. 2.
2001; 01230 Reja prašičev, vpis 28. 2.
2001; 01240 Reja perutnine, vpis 28. 2.
2001; 01250 Reja drugih živali, vpis 28. 2.
2001; 01300 Mešano kmetijstvo, vpis
28. 2. 2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
vpis 28. 2. 2001; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo, vpis 28. 2. 2001;
01420 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev, vpis 28. 2. 2001; 01500 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve, vpis
28. 2. 2001; 02010 Gozdarstvo, vpis
28. 2. 2001; 02020 Gozdarske storitve,
vpis 28. 2. 2001; 05010 Ribištvo, vpis
28. 2. 2001; 05020 Ribogojstvo, ribiške
storitve, vpis 28. 2. 2001; 10100 Pridobivanje črnega premoga, vpis 28. 2. 2001;
10200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita, vpis 28. 2. 2001; 10300 Pridobivanje
šote, vpis 28. 2. 2001; 11100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, vpis
28. 2. 2001; 11200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč, vpis 28. 2.
2001; 12000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud, vpis 28. 2. 2001; 13100 Pridobivanje železove rude, vpis 28. 2. 2001;
13200 Pridobivanje rude neželeznih kovin,
razen uranove in torijeve rude, vpis 28. 2.
2001; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene, vpis 28. 2. 2001; 14120
Pridobivanje apnenca, sadre in krede, vpis
28. 2. 2001; 14130 Pridobivanje skrilav-
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cev, vpis 28. 2. 2001; 14210 Pridobivanje
gramoza in peska, vpis 28. 2. 2001; 14220
Pridobivanje gline in kaolina, vpis 28. 2.
2001; 14300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil, vpis 28. 2. 2001; 14400 Pridobivanje soli, vpis 28. 2. 2001; 14500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n., vpis
28. 2. 2001; 15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega, vpis
28. 2. 2001; 15120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa, vpis 28. 2.
2001; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa, vpis 28. 2.
2001; 15200 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov, vpis 28. 2.
2001; 15310 Predelava in konzerviranje
krompirja, vpis 28. 2. 2001; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis
28. 2. 2001; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin, vpis 28. 2.
2001; 15410 Proizvodnja surovega olja in
maščob, vpis 28. 2. 2001; 15420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob, vpis 28. 2.
2001; 15430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob, vpis 28. 2. 2001;
15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 15520
Proizvodnja sladoleda, vpis 28. 2. 2001;
15610 Mlinarstvo, vpis 28. 2. 2001;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 15710 Proizvodnja
krmil, vpis 28. 2. 2001; 15720 Proizvodnja
hrane za hišne živali, vpis 28. 2. 2001;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic, vpis 28. 2. 2001; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
trajnega peciva in slaščic, vpis 28. 2. 2001;
15830 Proizvodnja sladkorja, vpis 28. 2.
2001; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov, vpis 28. 2. 2001;
15850 Proizvodnja testenin, vpis 28. 2.
2001; 15860 Predelava čaja in kave, vpis
28. 2. 2001; 15870 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis
28. 2. 2001; 15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane, vpis 28. 2.
2001; 15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.,
vpis 28. 2. 2001; 15910 Proizvodnja žganih pijač, vpis 28. 2. 2001; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola, vpis 28. 2. 2001;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja, vpis
28. 2. 2001; 15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja, vpis 28. 2. 2001; 15950 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač, vpis 28. 2. 2001; 15960 Proizvodnja
piva, vpis 28. 2. 2001; 15970 Proizvodnja
slada, vpis 28. 2. 2001; 15980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač,
vpis 28. 2. 2001; 16000 Proizvodnja tobačnih izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 17100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken, vpis
28. 2. 2001; 17200 Tkanje tekstilij, vpis
28. 2. 2001; 17300 Plemenitenje tekstilij,
vpis 28. 2. 2001; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil, vpis 28. 2.
2001; 17510 Proizvodnja preprog in talnih
oblog, vpis 28. 2. 2001; 17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež, vpis 28. 2.
2001; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil, vpis 28. 2.
2001; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n., vpis 28. 2. 2001; 17600 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih materialov, vpis 28. 2.
2001; 17710 Proizvodnja nogavic, vpis

28. 2. 2001; 17720 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil, vpis 28. 2. 2001;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil, vpis
28. 2. 2001; 18210 Proizvodnja delovnih
oblačil, vpis 28. 2. 2001; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 28. 2. 2001;
18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis
28. 2. 2001; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 28. 2. 2001;
18300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 28. 2. 2001;
19100 Strojenje in dodelava usnja, vpis
28. 2. 2001; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 19300 Proizvodnja
obutve, vpis 28. 2. 2001; 20100 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
vpis 28. 2. 2001; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč, vpis 28. 2. 2001;
20300 Stavbno mizarstvo, vpis 28. 2.
2001; 20400 Proizvodnja lesene embalaže, vpis 28. 2. 2001; 20510 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa, vpis 28. 2. 2001;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja, vpis 28. 2. 2001; 21110 Proizvodnja vlaknin, vpis 28. 2. 2001; 21120 Proizvodnja papirja in kartona, vpis 28. 2.
2001; 21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže, vpis 28. 2. 2001; 21220 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja, vpis 28. 2. 2001; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja, vpis 28. 2. 2001; 21240 Proizvodnja
tapet, vpis 28. 2. 2001; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, vpis
28. 2. 2001; 22110 Izdajanje knjig, vpis
28. 2. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 28. 2. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 28. 2. 2001; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
28. 2. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
28. 2. 2001; 22210 Tiskanje časopisov,
vpis 28. 2. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo,
vpis 28. 2. 2001; 22230 Knjigoveštvo in
dodelava, vpis 28. 2. 2001; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov, vpis
28. 2. 2001; 22250 Druge s tiskarstvom
povezane storitve, vpis 28. 2. 2001; 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 28. 2.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapisov, vpis 28. 2. 2001; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 28. 2.
2001; 23100 Proizvodnja koksa, vpis
28. 2. 2001; 23200 Proizvodnja naftnih derivatov, vpis 28. 2. 2001; 23300 Proizvodnja jedrskega goriva, vpis 28. 2. 2001;
24110 Proizvodnja tehničnih plinov, vpis
28. 2. 2001; 24120 Proizvodnja barvil in
pigmentov, vpis 28. 2. 2001; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij, vpis 28. 2. 2001; 24140 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij, vpis
28. 2. 2001; 24150 Proizvodnja gnojil in
dušikovih spojin, vpis 28. 2. 2001; 24160
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki,
vpis 28. 2. 2001; 24170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki, vpis 28. 2.
2001; 24200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, vpis
28. 2. 2001; 24300 Proizvodnja kritnih
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov, vpis 28. 2. 2001; 24410
Proizvodnja farmacevtskih surovin, vpis
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28. 2. 2001; 24420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov, vpis 28. 2. 2001; 24510
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev, vpis 28. 2. 2001;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev, vpis 28. 2. 2001; 24620 Proizvodnja sredstev za lepljenje, vpis 28. 2.
2001; 24630 Proizvodnja eteričnih olj, vpis
28. 2. 2001; 24640 Proizvodnja fotografskih kemikalij, vpis 28. 2. 2001; 24650
Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa, vpis
28. 2. 2001; 24660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n., vpis 28. 2. 2001;
24700 Proizvodnja umetnih vlaken, vpis
28. 2. 2001; 25110 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila, vpis 28. 2. 2001; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila,
vpis 28. 2. 2001; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume, vpis 28. 2. 2001;
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas, vpis 28. 2. 2001;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas, vpis 28. 2. 2001; 25230 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
vpis 28. 2. 2001; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas, vpis 28. 2.
2001; 26110 Proizvodnja ravnega stekla,
vpis 28. 2. 2001; 26120 Oblikovanje in
obdelava ravnega stekla, vpis 28. 2. 2001;
26130 Proizvodnja votlega stekla, vpis
28. 2. 2001; 26140 Proizvodnja steklenih
vlaken, vpis 28. 2. 2001; 26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov, vpis 28. 2. 2001;
26210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike, vpis 28. 2. 2001; 26220 Proizvodnja sanitarne keramike, vpis 28. 2.
2001; 26230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike, vpis 28. 2.
2001; 26240 Proizvodnja druge tehnične
keramike, vpis 28. 2. 2001; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov, vpis
28. 2. 2001; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike, vpis 28. 2. 2001; 26300
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic, vpis 28. 2. 2001; 26400 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo, vpis 28. 2. 2001;
26510 Proizvodnja cementa, vpis 28. 2.
2001; 26520 Proizvodnja apna, vpis 28. 2.
2001; 26530 Proizvodnja mavca, vpis
28. 2. 2001; 26610 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo, vpis 28. 2. 2001;
26620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo, vpis 28. 2. 2001; 26630 Proizvodnja sveže betonske mešanice, vpis
28. 2. 2001; 26640 Proizvodnja malte, vpis
28. 2. 2001; 26650 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa, vpis 28. 2. 2001;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca, vpis 28. 2. 2001;
26700 Obdelava naravnega kamna, vpis
28. 2. 2001; 26810 Proizvodnja brusilnih
sredstev, vpis 28. 2. 2001; 26820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 27100 Proizvodnja
železa, jekla, ferozlitin (ECSC), vpis 28. 2.
2001; 27210 Proizvodnja litoželeznih cevi,
vpis 28. 2. 2001; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi, vpis 28. 2. 2001; 27310 Hladno
vlečenje, vpis 28. 2. 2001; 27320 Hladno
valjanje ozkega traku, vpis 28. 2. 2001;
27330 Hladno profiliranje, vpis 28. 2.
2001; 27340 Vlečenje žice, vpis 28. 2.
2001; 27350 Druga primarna predelava že-
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leza, jekla, proizvodnja ferozlitin (zunaj
ECSC), vpis 28. 2. 2001; 27410 Proizvodnja plemenitih kovin, vpis 28. 2. 2001;
27420 Proizvodnja aluminija, vpis 28. 2.
2001; 27430 Proizvodnja svinca, cinka in
kositra, vpis 28. 2. 2001; 27440 Proizvodnja bakra, vpis 28. 2. 2001; 27450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin, vpis 28. 2.
2001; 27510 Litje železa, vpis 28. 2.
2001; 27520 Litje jekla, vpis 28. 2. 2001;
27530 Litje lahkih kovin, vpis 28. 2. 2001;
27540 Litje drugih neželeznih kovin, vpis
28. 2. 2001; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 28. 2.
2001; 28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva, vpis 28. 2. 2001; 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev, vpis 28. 2. 2001; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje, vpis 28. 2. 2001; 28300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje, vpis 28. 2. 2001; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija “, vpis 28. 2. 2001;
28511 Prekrivanje kovin s kovino, vpis
28. 2. 2001; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin, vpis 28. 2. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis 28. 2.
2001; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja,
vpis 28. 2. 2001; 28621 Proizvodnja ročnega orodja, vpis 28. 2. 2001; 28622 Proizvodnja orodja za stroje, vpis 28. 2. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
28. 2. 2001; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod, vpis
28. 2. 2001; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže, vpis 28. 2. 2001; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 28. 2.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti, vpis 28. 2. 2001;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis 28. 2. 2001; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila, vpis 28. 2. 2001; 29120
Proizvodnja črpalk in kompresorjev, vpis
28. 2. 2001; 29130 Proizvodnja pip in ventilov, vpis 28. 2. 2001; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije, vpis 28. 2. 2001;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov, vpis
28. 2. 2001; 29220 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav, vpis 28. 2. 2001;
29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, vpis
28. 2. 2001; 29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n., vpis 28. 2.
2001; 29310 Proizvodnja traktorjev, vpis
28. 2. 2001; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev, vpis 28. 2.
2001; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev, vpis 28. 2. 2001; 29510 Proizvodnja metalurških strojev, vpis 28. 2. 2001;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev, vpis 28. 2. 2001; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo,
vpis 28. 2. 2001; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo, vpis 28. 2. 2001; 29550 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona, vpis
28. 2. 2001; 29560 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene, vpis 28. 2. 2001;
29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, vpis 28. 2. 2001; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav, vpis 28. 2. 2001;

30010 Proizvodnja pisarniških strojev, vpis
28. 2. 2001; 30020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov, vpis 28. 2. 2001; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev, vpis 28. 2. 2001; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike, vpis 28. 2. 2001; 31300 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic, vpis
28. 2. 2001; 31400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij, vpis 28. 2.
2001; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk, vpis 28. 2.
2001; 31610 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila, vpis 28. 2. 2001;
31620 Proizvodnja druge električne opreme, d.n., vpis 28. 2. 2001; 32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent, vpis 28. 2.
2001; 32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav, vpis 28. 2. 2001; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in s, vpis 28. 2. 2001; 33100
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov, vpis 28. 2.
2001; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen op, vpis 28. 2.
2001; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje, vpis 28. 2.
2001; 33400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme, vpis 28. 2.
2001; 33500 Proizvodnja ur, vpis 28. 2.
2001; 34100 Proizvodnja motornih vozil,
vpis 28. 2. 2001; 34200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic “, vpis 28. 2. 2001; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje, vpis 28. 2. 2001;
35110 Gradnja in popravilo ladij, vpis 28. 2.
2001; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, vpis 28. 2. 2001;
35200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil, vpis 28. 2. 2001; 35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil, vpis 28. 2.
2001; 35410 Proizvodnja motornih koles,
vpis 28. 2. 2001; 35420 Proizvodnja koles, vpis 28. 2. 2001; 35430 Proizvodnja
vozil za invalide, vpis 28. 2. 2001; 35500
Proizvodnja drugih vozil, d.n., vpis 28. 2.
2001; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva, vpis 28. 2. 2001; 36120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega, vpis 28. 2. 2001; 36130
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega, vpis 28. 2. 2001; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n., vpis 28. 2.
2001; 36150 Proizvodnja žimnic, vpis
28. 2. 2001; 36210 Kovanje kovancev in
medalj, vpis 28. 2. 2001; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov, vpis 28. 2.
2001; 36300 Proizvodnja glasbil, vpis
28. 2. 2001; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač, vpis
28. 2. 2001; 36610 Proizvodnja bižuterije,
vpis 28. 2. 2001; 36620 Proizvodnja metel in krtač, vpis 28. 2. 2001; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 28. 2.
2001; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov, vpis 28. 2. 2001; 37200
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov, vpis 28. 2. 2001; 41000 Zbiranje, či-
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ščenje in distribucija vode, vpis 28. 2.
2001; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela, vpis 28. 2. 2001; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje, vpis 28. 2.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
28. 2. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 28. 2. 2001; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov, vpis 28. 2. 2001; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda, vpis 28. 2.
2001; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok, vpis 28. 2. 2001;
45310 Električne inštalacije, vpis 28. 2.
2001; 45320 Izolacijska dela, vpis 28. 2.
2001; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, vpis 28. 2. 2001; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah, vpis 28. 2.
2001; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela, vpis 28. 2. 2001; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva, vpis 28. 2.
2001; 45430 Oblaganje tal in sten, vpis
28. 2. 2001; 45440 Soboslikarska in steklarska dela, vpis 28. 2. 2001; 45450 Druga zaključna gradbena dela, vpis 28. 2.
2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis 28. 2. 2001; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
28. 2. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 28. 2. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 28. 2. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 28. 2. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
28. 2. 2001; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 28. 2. 2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, vpis 28. 2.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 2.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 2.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 28. 2.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles, vpis 28. 2. 2001; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi, vpis
28. 2. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 28. 2. 2001; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij, vpis 28. 2. 2001;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis 28. 2. 2001;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 28. 2.
2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 28. 2.
2001; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
28. 2. 2001; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 28. 2.
2001; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis
28. 2. 2001; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 28. 2. 2001;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 28. 2. 2001; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami, vpis 28. 2.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 28. 2. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 28. 2.
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2001; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom, vpis 28. 2. 2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami, vpis
28. 2. 2001; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 28. 2.
2001; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 28. 2. 2001; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 2. 2001; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
28. 2. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 28. 2. 2001; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
vpis 28. 2. 2001; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 28. 2. 2001; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki, vpis 28. 2. 2001; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 28. 2.
2001; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 28. 2. 2001; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 28. 2.
2001; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
28. 2. 2001; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 28. 2. 2001;
51460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, vpis 28. 2. 2001; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 28. 2. 2001; 51510 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 28. 2. 2001; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami, vpis 28. 2. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis
28. 2. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 28. 2.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis 28. 2. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
28. 2. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 28. 2. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 28. 2. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 28. 2.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 28. 2. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 28. 2.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 28. 2. 2001; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 28. 2. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
28. 2. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 28. 2. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 28. 2. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
28. 2. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 28. 2.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 28. 2. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 28. 2.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 28. 2.
2001; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki, vpis 28. 2. 2001; 52270 Trgo-

vina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 28. 2. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 28. 2. 2001; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis 28. 2.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblačili, vpis 28. 2. 2001; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
28. 2. 2001; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 28. 2. 2001; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 28. 2.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 28. 2. 2001; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 28. 2. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 28. 2. 2001; 52471 Dejavnost knjigarn, vpis 28. 2. 2001; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis
28. 2. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 28. 2. 2001; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo, vpis 28. 2. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 28. 2.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis 28. 2.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kurivom, vpis 28. 2. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
28. 2. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 28. 2. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 28. 2. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 28. 2. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
28. 2. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 28. 2. 2001; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
28. 2. 2001; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis 28. 2. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 28. 2. 2001; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
28. 2. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 28. 2. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 28. 2. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 28. 2.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 28. 2. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 28. 2.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis 28. 2.
2001; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis 28. 2.
2001; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom, vpis 28. 2. 2001;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, vpis 28. 2. 2001; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis
28. 2. 2001; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln, vpis 28. 2. 2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 28. 2. 2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 28. 2.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 28. 2. 2001; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 28. 2. 2001; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis
28. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 28. 2.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 28. 2.
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2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 28. 2. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 28. 2. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
28. 2. 2001; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah, vpis 28. 2.
2001; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah, vpis 28. 2. 2001;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 28. 2.
2001; 60220 Dejavnost taksistov, vpis
28. 2. 2001; 60230 Drug kopenski potniški promet, vpis 28. 2. 2001; 60240 Cestni tovorni promet, vpis 28. 2. 2001; 60300
Cevovodni transport, vpis 28. 2. 2001;
61100 Pomorski promet, vpis 28. 2. 2001;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih,
vpis 28. 2. 2001; 62100 Zračni promet na
rednih linijah, vpis 28. 2. 2001; 62200 Izredni zračni promet, vpis 28. 2. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 28. 2. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 28. 2. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 28. 2. 2001; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, vpis 28. 2. 2001; 63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu, vpis
28. 2. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 28. 2.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 28. 2. 2001; 64120 Kurirska
dejavnost, razen javne pošte, vpis 28. 2.
2001; 64200 Telekomunikacije, vpis 28. 2.
2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
28. 2. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom, vpis
28. 2. 2001; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, vpis
28. 2. 2001; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami, vpis 28. 2. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
28. 2. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 28. 2. 2001; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
28. 2. 2001; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 28. 2. 2001; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 28. 2.
2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v najem, vpis 28. 2. 2001; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 28. 2. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 28. 2. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
28. 2. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 28. 2.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis 28. 2. 2001;
71401 Izposojanje športne opreme, vpis
28. 2. 2001; 71402 Dejavnost videotek,
vpis 28. 2. 2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis 28. 2.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 28. 2. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
vpis 28. 2. 2001; 72300 Obdelava podatkov, vpis 28. 2. 2001; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis
28. 2. 2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav, vpis 28. 2. 2001; 72600
Druge računalniške dejavnosti, vpis 28. 2.
2001; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vpis
28. 2. 2001; 73102 Raziskovanje in eks-
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perimentalni razvoj na področju tehnologije, vpis 28. 2. 2001; 73103 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti, vpis 28. 2.
2001; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine, vpis
28. 2. 2001; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja, vpis 28. 2. 2001; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike, vpis 28. 2. 2001; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 28. 2. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis 28. 2. 2001; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 28. 2. 2001;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis 28. 2. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis 28. 2. 2001; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 28. 2.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis 28. 2. 2001; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
28. 2. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
28. 2. 2001; 74700 Čiščenje stavb, vpis
28. 2. 2001; 74810 Fotografska dejavnost, vpis 28. 2. 2001; 74820 Pakiranje, vpis
28. 2. 2001; 74831 Prevajanje, vpis 28. 2.
2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis 28. 2. 2001; 74833 Druga
splošna tajniška opravila, vpis 28. 2. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis 28. 2. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 28. 2.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 28. 2. 2001; 80101 Dejavnost
vrtcev in predšolsko izobraževanje, vpis
28. 2. 2001; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje, vpis 28. 2. 2001; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje, vpis
28. 2. 2001; 80220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje Srednješolsko tehniško in poklicno izobraževanje, vpis
28. 2. 2001; 80410 Dejavnost vozniških
šol, vpis 28. 2. 2001; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol, vpis
28. 2. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 28. 2. 2001; 85200 Veterinarstvo, vpis 28. 2. 2001; 85311 Dejavnost domov za starejše, vpis 28. 2. 2001; 85329
Druge socialne dejavnosti, vpis 28. 2.
2001; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov,
vpis 28. 2. 2001; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov, vpis 28. 2. 2001; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki, vpis 28. 2.
2001; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav, vpis 28. 2. 2001; 90005
Druge dejavnosti javne higiene, vpis 28. 2.
2001; 91330 Dejavnost drugih organizacij,
d.n., vpis 28. 2. 2001; 92110 Snemanje
filmov in videofilmov, vpis 28. 2. 2001;
92120 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
28. 2. 2001; 92130 Kinematografska dejavnost, vpis 28. 2. 2001; 92200 Radijska
in televizijska dejavnost, vpis 28. 2. 2001;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, vpis 28. 2. 2001; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 28. 2.
2001; 92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis 28. 2. 2001; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 28. 2.

2001; 92511 Dejavnost knjižnic, vpis
28. 2. 2001; 92512 Dejavnost arhivov, vpis
28. 2. 2001; 92610 Obratovanje športnih
objektov, vpis 28. 2. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis 28. 2. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč, vpis
28. 2. 2001; 92623 Druge športne dejavnosti, vpis 28. 2. 2001; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n., vpis 28. 2.
2001; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 28. 2. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis 28. 2. 2001;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis
28. 2. 2001; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov, vpis 28. 2. 2001; 93030 Pogrebna dejavnost, vpis 28. 2. 2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 28. 2.
2001; 93050 Druge storitvene dejavnosti,
d.n., vpis 28. 2. 2001.
Razno: DEJAVNOST: Pod šifro 51.180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., razen za farmacevtske izdelke, pod šifro 51.460 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki, od tega
samo trgovina na debelo z medicinskimi instrumenti in opremo ter trgovina na debelo
z ortopedskimi pripomočki, pod šifro
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, od tega samo menjalnice in zastavljalnice in pod šifro 74.120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti.

Spremembe
LJUBLJANA
Rg-2089
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/14455 z dne 23. 1.
2001 pri subjektu vpisa DEJAN - CVETIĆ &
CO., prevozi, d.n.o. sedež: Preglov trg 5,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/33467/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba ustanovitelja in
zastopnika, sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1545221
Ustanovitelji: CVETIĆ VIDOJE, Delakova
ulica 4, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT,
odg.s svojim premož., izstop: 27. 12.
2000; CVETIĆ ZORICA, Delakova 4, 1000
LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT, odg.s svojim
premož., vstop: 27. 12. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor CVETIĆ VIDOJE, Delakova ulica 4,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 27. 12.
2000, vodja poslov; direktor CVETIĆ ZORICA, Delakova 4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 27. 12. 2000.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 27. 12. 2000.
Rg-2249
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/15312 z dne 22. 1.
2001 pri subjektu vpisa CI d.o.o., podjetje
za informiranje, računalništvo, marketing in telekomunikacije, Cankarjev trg 8,
Vrhnika sedež: Cankarjev trg 8, 1360
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VRHNIKA vpisanem pod vložno št.
1/15153/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba ustanoviteljev, deležev, firme, dejavnosti, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5561752
Firma: CI d.o.o., center za informiranje, računalništvo, marketing in telekomunikacije, Vrhnika
Ustanovitelji: HORVAT JOŽE, Opekarska
10, 1360 VRHNIKA vložek: 749.700,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 10. 2000; MAŠIČ MILAN, Mokrice 11, 1360 VRHNIKA
vložek: 76.500,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 1. 1998; SUHADOLNIK JANEZ, Opekarska 8, 1360 VRHNIKA vložek:
306.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 1. 1998; ZADRAVEC BOJAN, Sinja gorica 98, 1360 VRHNIKA vložek: 214.200,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 1. 1998; ROYAL D.O.O., LOGATEC, Pavšičeva 36, 1370
LOGATEC vložek: 183.600,00 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 10. 2000; MELE ANDREJ, Brestova ulica 6, 1380 CERKNICA vložek: 1.530.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 10. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor HORVAT JOŽE, Opekarska 10, 1360
VRHNIKA, razrešitev: 13. 12. 2000, Zastopa neomejeno.; direktor MELE ANDREJ,
Brestova ulica 6, 1380 CERKNICA, imenovanje: 13. 12. 2000.
Dejavnost: 221 Založništvo, izbris 22. 1.
2001; 2211 Izdajanje knjig, vpis 22. 1.
2001; 2212 Izdajanje časopisov, vpis
22. 1. 2001; 2213 Izdajanje revij in periodike, vpis 22. 1. 2001; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis 22. 1.
2001; 2215 Drugo založništvo, vpis 22. 1.
2001; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, izbris 22. 1. 2001; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov, vpis 22. 1.
2001; 2232 Razmnoževanje videozapisov,
vpis 22. 1. 2001; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov, vpis 22. 1. 2001; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln, izbris
22. 1. 2001; 744 Ekonomsko propagiranje, izbris 22. 1. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 22. 1. 2001; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti, izbris 22. 1. 2001; 7481
Fotografska dejavnost, vpis 22. 1. 2001;
7482 Pakiranje, vpis 22. 1. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 22. 1. 2001; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
22. 1. 2001; 74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis 22. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
22. 1. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 22. 1. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 22. 1. 2001; 921 Filmska in videodejavnost, izbris 22. 1. 2001; 9211 Snemanje filmov in videofilmov, vpis 22. 1. 2001;
9212 Distribucija filmov in videofilmov, vpis
22. 1. 2001; 9213 Kinematografska dejavnost, vpis 22. 1. 2001; 922 Radijska in
televizijska dejavnost, izbris 22. 1. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 13. 12. 2000.
Rg-3944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/02775 z dne 2. 3.
2001 pri subjektu vpisa MCLAW trgovsko
podjetje d.o.o. Ljubljana sedež: Ulica 28.
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maja 69, 1000 LJUBLJANA vpisanem
pod vložno št. 1/17531/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osnovnega kapitala, deležev, uskladitev dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5623111
Osnovni kapital: 2.128.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOVREC ALEKSANDER,
Ul. 28. maja 69, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.064.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992; LOVREC ŽELJKA, Ul. 28.
maja 71, 1000 LJUBLJANA vložek:
1.064.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 1992.
Dejavnost: 18100 Proizvodnja usnjenih
oblačil, vpis 2. 3. 2001; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil, vpis 2. 3. 2001; 18220
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil, vpis 2. 3.
2001; 18230 Proizvodnja spodnjega perila, vpis 2. 3. 2001; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n., vpis 2. 3.
2001; 18300 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov, vpis 2. 3.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 2. 3. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
2. 3. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
2. 3. 2001; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, vpis 2. 3. 2001; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis 2. 3. 2001; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 2. 3. 2001; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 2. 3. 2001; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 2. 3. 2001; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 2. 3. 2001;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov, vpis 2. 3. 2001; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 2. 3. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 2. 3. 2001; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 2. 3. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 2. 3. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 2. 3. 2001; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis
2. 3. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 2. 3. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 2. 3. 2001;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis 2. 3. 2001;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili, vpis 2. 3. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
2. 3. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 2. 3. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 2. 3. 2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 2. 3. 2001; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 2. 3. 2001;
52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis
2. 3. 2001; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah, vpis 2. 3. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 2. 3. 2001; 52740 Druga

popravila, d.n., vpis 2. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 2. 3.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 2. 3.
2001; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 2. 3. 2001; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov, vpis 2. 3. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 2. 3. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 2. 3. 2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
vpis 2. 3. 2001; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih, vpis
2. 3. 2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis 2. 3. 2001; 55510
Dejavnost menz, vpis 2. 3. 2001; 55520
Priprava in dostava hrane (catering), vpis
2. 3. 2001; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis 2. 3. 2001; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, vpis 2. 3. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 2. 3. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 2. 3. 2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
2. 3. 2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe, vpis 2. 3. 2001;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, vpis 2. 3. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih salonov, vpis 2. 3. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 2. 3.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis 2. 3. 2001; 93040 Druge dejavnosti za nego telesa, vpis 2. 3. 2001;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.,
vpis 2. 3. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 09.01.2001.
Rg-13529
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/07722 z dne 17. 5.
2000 pri subjektu vpisa MENAS PLESTENJAK IN OSTALI, d.n.o. trgovina in cvetličarstvo, Ljubljana, Celovška 291 sedež: Celovška 291, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/25725/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o., sprememba osn.
kapit., sedeža, firme, ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5860377
Firma: MENAS Poslovne storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: MENAS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Celovška 136, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: FILIPČIČ KSENIJA, Taborska 12 a, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00
SIT, odg.s svojim premož., izstop: 19. 1.
2000; PLESTENJAK STANKO, Taborska
12 a, 1000 LJUBLJANA vložek: 0,00 SIT,
odg.s svojim premož., izstop: 17. 5. 2000;
PLESTENJAK STANKO, Zadobje 3, 4224
GORENJA VAS vložek: 2.100.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 17. 5. 2000.
Osebe pooblaščene za zastopanje:
družbenik FILIPČIČ KSENIJA, Taborska 12
a, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 12.
1999, Zastopa brez omejitev, kot namestnik direktorja..
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Dejavnost: 02020 Gozdarske storitve,
vpis 17. 5. 2000; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa, vpis
17. 5. 2000; 20400 Proizvodnja lesene
embalaže, vpis 17. 5. 2000; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, vpis 17. 5.
2000; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis 17. 5. 2000; 40101 Proizvodnja elektrike v HE, vpis 17. 5. 2000;
45310 Električne inštalacije, vpis 17. 5.
2000; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 17. 5. 2000; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
17. 5. 2000; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 17. 5. 2000; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov, vpis 17. 5. 2000;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij, vpis 17. 5.
2000; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala, vpis 17. 5. 2000;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis 17. 5.
2000; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 17. 5.
2000; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
vpis 17. 5. 2000; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis
17. 5. 2000; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 17. 5. 2000; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
17. 5. 2000; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 17. 5. 2000;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami, vpis 17. 5. 2000; 51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi, vpis 17. 5.
2000; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis 17. 5. 2000; 51250 Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
17. 5. 2000; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 17. 5. 2000;
51320 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki, vpis 17. 5. 2000; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami,
vpis 17. 5. 2000; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 17. 5. 2000; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 17. 5.
2000; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
17. 5. 2000; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
17. 5. 2000; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 17. 5. 2000; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 17. 5. 2000; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis 17. 5.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo, vpis 17. 5. 2000; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 17. 5.
2000; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
17. 5. 2000; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 17. 5. 2000;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe, vpis 17. 5. 2000; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
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plinastimi gorivi, vpis 17. 5. 2000; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 17. 5. 2000; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, vpis 17. 5. 2000; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje, vpis 17. 5. 2000; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
17. 5. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 17. 5. 2000;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki, vpis 17. 5. 2000; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 17. 5.
2000; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 17. 5. 2000; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo, vpis 17. 5. 2000; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo, vpis 17. 5. 2000; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
17. 5. 2000; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem, vpis 17. 5. 2000; 51700 Druga trgovina na debelo, vpis 17. 5. 2000;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
17. 5. 2000; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
17. 5. 2000; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo, vpis 17. 5.
2000; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis 17. 5. 2000;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci, vpis 17. 5. 2000; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki, vpis 17. 5.
2000; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
17. 5. 2000; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 17. 5. 2000; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 17. 5. 2000;
52320 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki, vpis 17. 5. 2000;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 17. 5. 2000;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
17. 5. 2000; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 17. 5. 2000; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 17. 5. 2000; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis 17. 5. 2000;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
17. 5. 2000; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 17. 5. 2000;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi, vpis 17. 5.
2000; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom, vpis 17. 5. 2000;
52471 Dejavnost knjigarn, vpis 17. 5.
2000; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami, vpis 17. 5. 2000; 52473 Dejavnost papirnic, vpis 17. 5. 2000; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo, vpis
17. 5. 2000; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, izbris
17. 5. 2000; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
17. 5. 2000; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 17. 5. 2000; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,

vpis 17. 5. 2000; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, vpis 17. 5.
2000; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo, vpis 17. 5. 2000;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 17. 5.
2000; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis 17. 5. 2000; 52610 Trgovina na drobno po pošti, vpis 17. 5.
2000; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 17. 5. 2000; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 17. 5. 2000; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov, vpis 17. 5. 2000;
55220 Dejavnost kampov, vpis 17. 5.
2000; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis
17. 5. 2000; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
17. 5. 2000; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 17. 5.
2000; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 17. 5. 2000; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 17. 5. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij, vpis 17. 5.
2000; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 17. 5. 2000; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov, vpis 17. 5.
2000; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti, vpis 17. 5.
2000; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov, vpis 17. 5. 2000; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 17. 5. 2000; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih, vpis 17. 5. 2000; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 17. 5. 2000; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering), izbris
17. 5. 2000; 55510 Dejavnost menz, vpis
17. 5. 2000; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 17. 5. 2000; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah, vpis 17. 5. 2000; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah, vpis 17. 5. 2000; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic, vpis 17. 5. 2000; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 17. 5. 2000;
60230 Drug kopenski potniški promet,
vpis 17. 5. 2000; 60240 Cestni tovorni
promet, vpis 17. 5. 2000; 63110 Prekladanje, vpis 17. 5. 2000; 63120 Skladiščenje, vpis 17. 5. 2000; 63210 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu, vpis 17. 5. 2000; 63220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, vpis
17. 5. 2000; 63230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu, vpis 17. 5.
2000; 633 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. “, izbris 17. 5. 2000;
63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis 17. 5. 2000;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis 17. 5. 2000; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis 17. 5. 2000;
70310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami, vpis 17. 5.
2000; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem, vpis 17. 5. 2000; 72300 Obdelava
podatkov, vpis 17. 5. 2000; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
vpis 17. 5. 2000; 74130 Raziskovanje
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trga in javnega mnenja, vpis 17. 5. 2000;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis 17. 5. 2000; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
17. 5. 2000.
Razno: Vpiše se preoblikovanje iz d.n.o.
v d.o.o.
Rg-15926
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/12809 z dne 17. 10.
2000 pri subjektu vpisa MULTICHEM INTERNATIONAL LTD Podružnica Ljubljana, Ime podružnice v angleščini: MULTICHEM INTERNATIONAL LTD BRANCH
OFFICE LJUBLJANA sedež: Dunajska
51, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno št. 1/29962/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba sedeža in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1233122
Sedež: Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 LJUBLJANA
Osebe pooblaščene za zastopanje: prokurist SARAJLIĆ AMILA, Celovška c. 161,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 9. 2000.
Rg-16479
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2000/13481 z dne 2. 11.
2000 pri subjektu vpisa DEJAN - CVETIĆ &
CO., prevozi, d.n.o. sedež: Delakova ulica 4, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod
vložno št. 1/33467/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1545221
Sedež: Preglov trg 5, 1000 LJUBLJANA

Izbrisi
LJUBLJANA
Rg-3944
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 1999/14333 z dne 27. 1.
2000 pod št. vložka 1/12167/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5485584
Firma: RIBARNICA KIT d.o.o., družba
za proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, Ljubljana
Skrajšana firma: RIBARNICA KIT d.o.o.,
Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Vodnikova 187, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 32.037.529,00 SIT
Ustanovitelji: MEZEG JANEZ, Polje Cesta VI 16, 1260 LJUBLJANA, vložek:
32.037.529,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 11. 1999.
Osebe pooblaščene za zastopanje: direktor MEZEG JANEZ, Polje Cesta VI 16,
1260 LJUBLJANA , razrešitev: 17. 11.
1999, Zastopa brez omejitev. .
Razno: Sklep skupščine z dne 17. 11.
1999 o prenehanju družbe po skrajšanem

Št.
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postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku. Obveznosti plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel edini ustanovitelj Janez Mezeg, Ljubljana, Polje cesta VI 16.
Rg-4495
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/00354 z dne 5. 4.
2001 pod št. vložka 1/21084/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5760488
Firma: EL STAR Trgovina, export-import, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.567.516,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: SOJER
ANTON, Gornja pot 15, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI, vložek: 2.567.516,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 16. 2. 1996.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane
družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-4696
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2001/04196 z dne 10. 5.
2001 pod št. vložka 1/27516/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5911028
Firma: ELTEH-ELIS storitve, trgovina
in proizvodnja d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Hacquetova 8, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: BIZAJ RUDOLF, Ptujska 23, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 1999.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane

družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dniod objave sklepa
o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
KRANJ
Srg 762/2001
Rg-4303
Družba VIVIKA BIO-KULT, JANEZ KEPIC & DRUŽBENICA, podjetje za storitve
Kranj, d.n.o., s sedežem Kidričeva 32,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5180/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Kepic Janez, Kidričeva c. 32, Kranj in Rozman
Katarina, Staničeva ulica 9, Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 4. 2001

LJUBLJANA
Srg 3334/2001
Rg-4257
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe ALFA TRADE, d.o.o.,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe ALFA TRADE, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
družba ALFA TRADE, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 1. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Zalokar Urša, Trnovska
ul. 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
715.065 SIT in Čurič Igor, Tržaška cesta
49, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
839.424 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 5. 4. 2001

NOVO MESTO
Srg 411/2001
Rg-4464
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
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ga registra družbe MIBA TRADE, trgovina,
zastopanje, svetovanje, d.o.o., Trebnje, Vegova 5, objavlja sklep:
družba MIBA TRADE, trgovina, zastopanje, svetovanje, d.o.o., Trebnje, Vegova 5, vpisana na reg. vl. št. 1-351/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 4. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ciril Logar, Trebnje, Vegova 5, z ustanovitvenim kapitalom
1,501.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postpoku
se
ustanovitveni
kapital
1,501.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja Logar Cirila.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe 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 Novem mestu
dne 7. 5. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
Zdravstveni dom Celje preklicuje imenske štampiljke zdravnikov ZD Celje, in sicer
Malinar Rajka, dr. med., spec. med. dela,
prometa in športa in Žitko Mastnak Miljana,
dr. med., spec. med. dela, prometa in športa. Ob-49260

Priglasitveni list
Adamlje Jože, Ježce 9, Litija, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 066997/0003/
00-33/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnx-55648
Dolinšek Franc, Kočevska cesta 26,
Škofljica, priglasitveni list, opravilna št.
030117/1127/00-38/1995. gne-55342
Grohar Dejan, Britof 296, Kranj, priglasitveni list, opravilna št. 15-0022/94, izdan
dne 15. 11. 1995. gnz-55521
Grohar Dejan, Britof 296, Kranj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 040856/
0450/00-25/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gny-55522
Jusič Jože s.p., Ulica bratov Babnik
11/a, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 033249/1362/00-37/1995 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana
dne 6. 3. 1995. gnw-55274

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kerbler Patricija, Pri postaji 19, Prevalje,
priglasitveni list, opravilna št. 45/870/99,
izdan dne 11. 1. 1999. gnb-55270
Komadina Zoran, Dušana Kvedra 6, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št.
520331/94. gnd-55593
Morgan Angel s.p., Šmarska cesta 12,
Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 053529/2681/02-27/1995.
gnx-55598
Nared Jurij, Nabrežje 1, Ljubljana, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
028946-1169-00-35-1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnt-55352
Prebil Milan s.p., Grahovo 18, Grahovo,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 010572/
0304/00-14/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnj-55537
Ramšak Emil, Poljska cesta 12, Slovenske Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0129/94, izdan dne 12. 5. 1994.
gno-55107
Rutar Ivan, Ul.bratov Učakar 34, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0227/96. gnv-55279
Smukavec Ana, Kamnje 26, Bohinjska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št. 4474994,
izdan dne 3. 8. 1994. gnq-55655
Štular Vojka, Leninova ulica 1, Piran Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-1175/95, izdan dne 1. 6. 1995.
gnu-55276
Tkalčec Zlatko, Lendavska 23, Murska
Sobota, obrtno dovoljenje, št. 000350/
0444/00-46, izdano pri Obrtni zbornici Slovenije. gnp-55106
Vasić Milenko s.p., Jožeta Jame 16, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0382/1994, matična št. 5242418, izdan dne 5. 5. 1994. gnk-55511
Vuga Ana, Zapuže 3/a, Begunje na Gorenjskem, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 014497/1302/00-54/1995, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-55390

Potne listine
Ambrožič Damijan, Mestni trg 2, Škofja
Loka, potni list, št. AA 89510, izdala UE
Kranj. gnk-55536
Avdić Enves, Livold 66, Kočevje, potni
list, št. BA 937293, izdala UE Kočevje.
gnj-55437
Bavcon Alan, Rožna dolina, Pod Gričem
6, Nova Gorica, potni list, št. BA 956400,
izdala UE Nova Gorica. gnn-55658
Benček Boštjan, Bišče 35, Domžale, potni list, št. BA 844907, izdala UE Domžale.
gnd-55143
Beslač Stevo, Cesta 1. maja 39, Jesenice, potni list, št. BA 299815, izdala UE
Jesenice. gng-55290
Bill Martin, Košiše 13/a, Kamnik, potni
list, št. AA 197541, izdala UE Kamnik.
gnq-55355

Blas Srečko, Jablanica 23, Boštanj, potni list, št. 281604. gni-55688
Bojović Radoš, Reboljeva 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 595286, izdala UE Ljubljana. gnq-55555
Borko Anica, Dravska 5, Ormož, potni
list, št. AA 481271, izdala UE Ormož.
gnw-55549
Bračun Henrik, Na Dvorcu 23, Brestanica, potni list, št. BA 965285, izdala UE
Krško. gnm-55184
Brumec Tomaž, Borova vas 25, Maribor, potni list, št. BA 503665. gni-55288
Cerle Dejan, Na bregu 1, Krško, potni
list, št. BA 165383, izdala UE Krško.
gnb-55470
Cizerle Marjan, Lobodova ulica 4, Domžale, potni list, št. BA 213171, izdala UE
Domžale. gny-55347
Cvetko Jože, Ob sotočju 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 824870, izdala UE Ljubljana. gni-55138
Cvijanović Goran, Koželjskega ulica 1, Velenje, potni list, št. BA 941277. gno-55557
Čabraja Mirel, Golnik 119, Golnik, potni
list, št. BA 868361. gnm-55109
Čančar Dragica, Grintovec 26, Višnja
Gora, potni list, št. AA 978847, izdala UE
Grosuplje. gnm-55634
Čančar Ivana, Grintovec 26, Višnja Gora,
potni list, št. BA 959298, izdala UE Grosuplje. gnn-55633
Čančar Josip, Grintovec 26, Višnja Gora,
potni list, št. BA 959297, izdala UE Grosuplje. gno-55632
Čančar Miro, Grintovec 26, Višnja Gora,
potni list, št. AA 170621, izdala UE Grosuplje. gnp-55631
Čeplak Mencin Ralf, Belo 19, Medvode,
potni list, št. BA 591745, izdala UE Ljubljana. gnp-55581
Ćetković Nikola, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, potni list, št. BA 663456,
izdala UE Ljubljana. gnf-55516
Domjanić Melita, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 556019, izdala
UE Ljubljana. gnn-55158
Dončić Boban, Rožna dolina 2, Lesce,
potni list, št. BA 882315. gng-55315
Dragar Peter, Rimska cesta 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 976920, izdala UE Ljubljana. gnh-55589
Drešar Božidar, Mikuževa ulica 5, Ljubljana, potni list, št. AA 449990, izdala UE
Ljubljana. gnh-55464
Dumanič Mirjana, Vlahovičeva 1, Ankaran - Ankarano, potni list, št. BA 575835.
gnt-55652
Durakovič Alan, Na jami 4, Ljubljana, potni list, št. BA 902320, izdala UE Ljubljana.
gnu-55226
Đermanović Željka, Čanžekova ulica 19,
Ljubljana, potni list, št. BA 557911, izdala
UE Ljubljana. gnc-55644
Fon Ivan, Ulica prekomoskih brigad 2,
Postojna, potni list, št. BA 301123, izdala
UE Postojna. gni-55538

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Germšek Helena, Cesta 1. maja 9, Senovo, potni list, št. BA 659285, izdala UE
Krško. gnn-55533
Golubović Erika, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, potni list, št. BA 246139, izdala UE
Nova Gorica. gnd-55193
Gotovac Josip, Jesihov štradon 61, Ljubljana, potni list, št. AA 768621, izdala UE
Ljubljana. gnq-55580
Grahić Nermin, Valvazorjeva 13, Koper Capodistria, potni list, št. AA 207954.
gnh-55189
Gril Silvana, Gorenjskega odreda 8, Kranj, potni list, št. BA 959554, izdala UE Kranj. gnu-55426
Grudina Peresin Ivanka, Breg pri Golem
brdu 3, Dobrovo v Brdih, potni list, št. AA
550353, izdala UE Nova Gorica.
gne-55192
Hasanbegović Edin, Vače 70/a, Vače,
potni list, št. BA 45373, izdala UE Ljubljana. gnl-55710
Haskić Zlatko, Matteottijeva ulica 3, Piran - Pirano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 126125, izdala UE Piran. gnc-55194
Hauptman Damir, Snebersko nabrežje
41, Ljubljana, potni list, št. BA 885387,
izdala UE Ljubljana. gnm-55459
Hedžet Rok, Betnavska 2, Maribor, potni list, št. BA 284196. gne-55617
Hinič David, Dobrdobska ulica 9, Ljubljana, potni list, št. BA 798755, izdala UE
Ljubljana. gni-55363
Hofinger Matej, Uriskova 6, Velenje, potni list, št. BA 137517. gnc-55473
Hozanović Arif, Ul. 21. oktobra 4/a, Črnomelj, potni list, št. AA 672076.
gnj-55187
Intihar Marko, Petrovče 33, Petrovče,
potni list, št. BA 967203. gnd-55418
Istenić Mojca, Rozmanova 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 144661. gnc-55444
Izmajlov Andrej, Lepi pot 15, Ljubljana,
potni list, št. AA 207217, izdala UE Izola.
gnw-55649
Jakin Leopolda, Gornje Cerovo 57/a,
Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
63740, izdala UE Nova Gorica. gnz-55325
Jan Jernej, Novo Polje, cesta VI/8, Ljubljana, potni list, št. AA 340, izdala UE Ljubljana. gnb-55599
Jazbinšek Kim, Ul. Marice Strnadove 3,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA 775978.
gnr-55179
Jeremić Vlado, Cetore 33/a, Izola - Isola, potni list, št. AA 515979, izdala UE Izola. gnd-55443
Jerše Maruša, Tončka Dežmana 8, Kranj, potni list, št. BA 801536. gnd-55293
Južnič Samo, Stritarjeva 3, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 483909.
gnl-55185
Kadriji Feim, Zaloška cesta 17, Ljubljana, potni list, št. AA 169670, izdala UE
Ljubljana. gnc-55423
Kanduč Ivan, Prešernova 15, Idrija, potni list, št. AA 523873. gnm-55209
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Kastigar Ivan, Drolčevo naselje 30, Kranj, potni list, št. AA 707391, izdala UE Kranj. gno-55332
Kazić Ševale, Polje, Cesta XII/6, Ljubljana, potni list, št. BA 813927, izdala UE
Ljubljana. gne-55646
Klemenčič Irena, Lendavska 45/b, Murska Sobota, potni list, št. BA 779876, izdala UE Murska Sobota. gnq-55205
Klinar Miha, Viška cesta 49/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 884756, izdala UE Ljubljana. gng-55665
Kolarič Urška, Kardeljeva cesta 57, Maribor, potni list, št. BA 674537. gns-55303
Koprivšek Mitja, Pečarjeva ulica 6, Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 91479.
gnj-55462
Kumar Fabjo, Trnovo ob Soči 50, Srpenica, potni list, št. AA 633850, izdala UE
Tolmin. gnp-55556
Kumperger Majda, Prešernova 1, Šentjur, potni list, št. AA 102742, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnv-55300
Kutič Sandi, Šared 23/b, Izola - Isola,
potni list, št. AA 507652, izdala UE Izola.
gni-55563
Lazić Drago, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 557507, izdala UE Ljubljana. gnr-55154
Lemut Katja, Šempas 195, Šempas, potni list, št. BA 35766, izdala UE Nova Gorica. gnm-55434
Lemut Katja, Šempas 195, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 147121, izdala UE Nova Gorica. gnl-55435
Lemut Peter, Šempas 195, Šempas, potni list, št. AA 119180, izdala UE Nova Gorica. gnn-55433
Lesar Erazem, Kosovelova 26, Ljubljana, potni list, št. BA 841426, izdala UE
Ljubljana. gnc-55569
Maček Mirko, Žepovci 70, Apače, potni
list, št. BA 452990, izdala UE Rogaška Slatina. gnb-55295
Madalu Aleks, Zabretova ulica 15/e, Ljubljana, potni list, št. BA 521512, izdala UE
Ljubljana. gnk-55561
Magdič Dušanka, Razlagova 21, Ljutomer, potni list, št. AA 279710, izdala UE
Ljutomer. gnq-55330
Majer Marta, Samova 106, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. BA 126083,
izdala UE Maribor. gnl-55335
Majerhold Katarina, Privoz 7/a, Ljubljana, potni list, št. AA 304821, izdala UE
Ljubljana. gnu-55605
Marc Matej, Ulica Ivana Kosovela 29,
Ajdovščina, potni list, št. BA 609795, izdala
UE Ajdovščina. gnr-55329
Marinović Anto, Ulica Toneta Melive 8,
Slovenske Konjice, potni list, št. AA 407773,
izdala UE Slovenske Konjice. gnl-55539
Matič Ana Anita, Zofke Kvedrove ulica
26, Ljubljana, potni list, št. BA 994740,
izdala UE Ljubljana. gnk-55711

Medara Bernard, Prešernova 2, Velenje,
potni list, št. BA 385232. gnq-55305
Meznarič Janez, Arnuševa ulica 5, Ptuj,
potni list, št. AA 261790. gnk-55336
Miković Sergej, Ul. bratov Učakar 72, Ljubljana, potni list, št. AA 292006. gnx-55223
Miličić Milan, Glinškova ploščad 10, Ljubljana, potni list, št. AA 308119, izdala UE
Ljubljana. gnd-55543
Milić Ilinka, Nanoška ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 274199, izdala UE Ljubljana. gnw-55699
Mlakar Roman, Valvasorjeva ulica 23,
Brežice, potni list, št. AA 987910, izdala
UE Brežice. gno-55232
Močnik Nerina, Gornje Cerovo 48, Kojsko, maloobmejno prepustnico, št. AI
105731, izdala UE Nova Gorica. gnk-55436
Moravec Andraž, Pot Sv. Antona 25, Idrija, potni list, št. BA 670386. gnj-55287
Nikič Jasmina, Trg svobode 17, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 739667,
izdala UE Ravne na Koroškem. gns-55553
Osolnik Mirjana, Puhova 8, Ljubljana, potni list, št. AA 598307, izdala UE Ljubljana.
gnh-55614
Pavlič Boris, Varlovo naselje 5, Maribor,
potni list, št. AA 298234. gnz-55421
Peruš Irgel Marina, Kovaška ulica 15,
Muta, potni list, št. BA 0390535. gnb-55170
Pirc Marjan, Ul. Anke Salmičeve 19, Leskovec pri Krškem, potni list, št. AA
475325, izdala UE Krško. gnh-55664
Plantan Martin, Drska 46, Novo mesto,
potni list, št. BA 321977. gnl-55560
Prinčič Tiva, Ulica talcev 16, Medvode,
potni list, št. CA 20065, izdala UE Ljubljana. gnd-55718
Radonjić Dragan, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list, št. BA 707552, izdala UE
Ljubljana. gnb-55520
Rampre Robert, Gorenja Dobrava 16,
Gorenja vas, potni list, št. AA 479373, izdala UE Škofja Loka. gns-55503
Ratej Alen, Kersnikova 6, Celje, potni
list, št. AA 568945. gng-55340
Remezenko Klemen, Šaranovičeva ulica
4, Celje, potni list, št. AA 901238. gny-55447
Rožman Darko, Cesta XIV. divizije 55/a,
Štore, potni list, št. BA 776741. gnr-55479
Sardoč Mitja, Cesta na Markovec 1/c, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 103478, izdala UE Koper. gnr-55654
Seiberl Hubert Karl, Kapole 4, Celje, potni list, št. AA 410447. gnf-55666
Sinkovič Ladislav, Plintovec 10, Zgornja
Kungota, potni list, št. AA 323728. m-753
Slivka Slavko, Cesta revolucije 2/a, Jesenice, potni list, št. AA 907807, izdala UE
Jesenice. gnr-55404
Sodar Rajko, Ob gozdu 8, Maribor, potni list, št. BA 199519. gnd-55118
Stepišnik Marta, Starše 79/d, Starše,
potni list, št. AA 808137. gnn-55333
Stojčovski Blagojčo, Cesta 1. maja 5,
Kranj, potni list, št. BA 832199, izdala UE
Kranj. gni-55163
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Struna Mojca, Slamnikarska 4, Mengeš,
potni list, št. AA 729969, izdala UE Domžale. gni-55592
Šenk Rok, Fasanenhofstr. 4/72, 70565
Stuttgart, potni list, št. BA 790504.
gnq-55584
Šetina Andrej, Vrečkova ul. 9, Kranj, potni list, št. AA 115213, izdala UE Kranj.
gns-55628
Šorli Ana, Koritnica 61/a, Grahovo ob
Bači, potni list, št. BA 93052, izdala UE
Tolmin. gnu-55326
Špegel Igor, Vojkova 1, Celje, potni list,
št. BA 922790. gnm-55442
Špes Cvetka, Ulica 9. maja 1, Poljčane,
potni list, št. BA 396822. gnq-55159
Šprinzer Alenka, Pot na Fužine 41, Ljubljana, potni list, št. BA 876436, izdala UE
Ljubljana. gnt-55327
Štrekelj Ana, Kriva pot 36, Ljubljana, potni list, št. BA 522280, izdala UE Ljubljana.
gns-55678
Valjavec Silvo, Golniška cesta 70, Kranj,
potni list, št. BA 68187. gnh-55339
Veselić Zmaga, O. Zupančiča 11, Idrija,
potni list, št. AA 745349. gnp-55306
Vodan Damijan, Dogoška cesta 6,
Maribor, potni list, št. BA 536474.
gnl-55660
Vodopija Maja, Verje 31/d, Medvode,
potni list, št. BA 522297, izdala UE Ljubljana. gnp-55506
Vončina Sašo, Godovič 134, Godovič,
potni list, št. AA 257370. gni-55113
Vukeljić Branko, Cesta talcev 8/c, Jesenice, potni list, št. BA 534952, izdala UE
Jesenice. gny-55622
Vukeljić Branko, Cesta talcev 8/c, Jesenice, maloobmejno prepustnico, št. AI
108582, izdala UE Jesenice. gnw-55624
Zadnikar Karolina, Brdnikova 24, Ljubljana, potni list, št. BA 313591, izdala UE
Ljubljana. gnq-55405
Zavadlav Andrej, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, potni list, št. BA 589814, izdala UE
Ljubljana. gnx-55573
Zejak Danijel, Frankovo naselje 174,
Škofja Loka, potni list, št. BA 632094.
gnn-55708
Žagar Jolanda, Doblička gora 19, Črnomelj, potni list, št. AA 628897. gnw-55299
Žitnik Alojz, Suška 26, Škofja Loka, potni list, št. AA 149039. gnf-55591
Žnidaršič Ivanka, Čurile 13, Metlika, potni list, št. BA 694866. gng-55565

Osebne izkaznice
Ambrož Katja, Čopova ulica 25, Celje,
osebno izkaznico, št. 234693. gnd-55368
Berložnik Jožef, Žigon 19, Laško, osebno izkaznico, št. 695053. gnj-55612
Boben Marija, Zadružna 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 59833. gnl-55460

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Bočaj Tatjana, G. Levičnika 50/f, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
732418. gnp-55181

Jan Jernej, Novo Polje, cesta VI/8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 337759.
gnd-55597

Bogičević Žarko, Topniška ulica 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 310852.
gnk-55586

Jazbec Zofija, Na otoku 2, Celje, osebno izkaznico, št. 149120. gnc-55619

Borko Anica, Dravska 5, Ormož, osebno
izkaznico, št. 626030. gnx-55548
Cafuk Ruža, Cesta na Brdo 35/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 473777. gnu-55201
Cigale Srečko, Cesta na Barju 9, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 782047.
gnx-55523
Čujež Janez, Špicarjeva 7, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 424527. gnf-55341
Debeljak Marija, Hotovlja 65, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
603336. gnt-55152
Dolmovič Slavka, Podbočje 19, Krško,
osebno izkaznico, št. 245095. gnw-55324
Dretnik Marko, Cesta pod goro 47, Borovnica, osebno izkaznico, št. 377083.
gnc-55719
Durmišević Sabina, Kraljeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 624186.
gnd-55693
Đermanović Željka, Čanžekova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 689437.
gnb-55645
Felicijan Alojzij, Dobrna 12, Dobrna, osebno izkaznico, št. 726167. gns-55203
Flerin Primož, Novo polje, Cesta II/3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 221682.
gnu-55301
Furlan Bužan Irena, Grinjan 12, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 288658.
gnb-55545
Galaxsiz Jadra Izis, Reboljeva 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 293494.
gnx-55673
Goljevšček Marija, Medvedova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 376089.
gnf-55416

Joksch Potrbin Emilija, Povšetov 104,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 122791.
gny-55722
Jovanović Slavko, Kolodvorska 5, Divača, osebno izkaznico, št. 779098.
gnt-55552
Jurčević Silvestra, Ljubljanska 25/b, Maribor, osebno izkaznico, št. 400692.
gny-55297
Justin Suzana, Frankovo naselje 177,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 12354.
gnu-55726
Katan Darko, Gregorčičeva ulica 2, Radenci, osebno izkaznico, št. 149157.
gnv-55175
Kavčič Simon, Ljubinj 13, Tolmin, osebno izkaznico, št. 276271. gnc-55544
Kerčmar Amalija, Cankarjeva 50, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 705266.
gnk-55161
Ketiš Andreja, Nad čreto 46, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 339326. gnx-55323
Klavs Uroš, Polje 31, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 784260.
gnu-55626
Knafelc Jožef, Bajčeva 6, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 219664. gnv-55550
Knap Davorin, Podgorje 38, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
586222. gny-55547
Kocmut Elizabeta, Gomilsko 66/a, Gomilsko, osebno izkaznico, št. 194338.
gng-55190
Kodarin Damjana, Oktoberske revolucije 23, Izola - Isola, osebno izkaznico, št.
629205. gni-55438
Kolenc Jakob, Zaloška 78/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 606939. gnc-55419

Gomabr Adam, Renkovci 112/c, Turnišče, osebno izkaznico, št. 242801.
gnm-55659

Koprivšek Mitja, Pečarjeva ulica 6, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
778328. gnk-55461

Gomišček Kristjan, Ukmarjeva 16, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
347629. gnp-55431

Koren Alen, Panonska 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 211565. gnz-55471
Kraljić Anica, Jesenkova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 501239. gnf-55316

Gornik Uroš, Grič, Cesta V, št. 4, Ribnica, osebno izkaznico, št. 118100.
gnh-55439

Kramar Štefan, Pristava 11, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 536152. gnu-55176

Hofinger Matej, Uriskova 6, Velenje, osebno izkaznico, št. 670543. gnv-55475

Krek Anton, Butajnova 25, Horjul, osebno izkaznico, št. 357934. gnb-55320

Hren Viktor, Murkova ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 82484. gnq-55680

Kupšek Primož, Knezdol 37/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 776157.
gny-55172

Hrovatin Ema, Dol pri Borovnici 11, Borovnica, osebno izkaznico, št. 45776.
gnr-55354

Lah Igor, Na Tezi 26, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 369763. gni-55513

Ilešič Marija, Goriška ulica 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 255904. gnt-55477

Lapajne Miha, Beblerjeva 8, Idrija, osebno izkaznico, št. 344072. gno-55182

Ilič Stane, Cesta 1. maja 11, Senovo, osebno izkaznico, št. 427338.
gnk-55186

Leban David, Bevkova ul. 14, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 340725.
gni-55413

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Lenarčič Ivanka, Resljeva 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 531035. gny-55572
Lesar Erazem, Kosovelova 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 259365.
gnb-55570
Lipnik Štefanija, Cesta na grad 34, Podčetrtek, osebno izkaznico, št. 40510.
gnr-55304
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Pogačnik Jasmina, Cesta Staneta Žagarja 21, Kranj, osebno izkaznico, št.
325074. gnp-55331

Vodišek Anica, Planinska cesta 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 517141.
gnh-55364

Primec Terezija, Vide Janežič 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485853.
gns-55378

Vuga Boštjan, Soška 24/a, Solkan, osebno izkaznico, št. 369460. gns-55178

Ravnikar Peter, Bukovica 4, Selca, osebno izkaznico, št. 639714. gnp-55231

Lončar Anita, Cesta na Markovec 2/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
2460. gnn-55183

Robič Jakob, Zg. Gorje 56, Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št. 102111.
gnt-55656

Luin Ana, Podsmreka 3/c, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 445063. gnw-55149

Rožman Darko, Cesta XIV. divizije 55/a,
Štore, osebno izkaznico, št. 75920.
gnq-55480

Matuzović Ivica, Ptujska 13, Pragersko, osebno izkaznico, št. 490153.
gno-55207
Mijo David, Partizanska 28, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 46643.
gnt-55177
Miklavc Izeta, Partizanska cesta 30, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
70475. gnt-55577
Mikuž Mitja, Kidričeva 32/a, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 422689.
gne-55167
Mlinšek Franc, Štajnhof 9, Vitanje, osebno izkaznico, št. 418451. gnm-55534
Moličnik Alojzij, Prežihova 3, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 209147.
gnt-55452
Motaln Anica, Tinjska gora 84, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 102166.
gno-55532
Novak Alojz, Irje 6, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 384380. gnc-55294
Ogorevc Vida, Obirska 14/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 145638. gnl-55135
Omejec Ivanka, Spodnje Pirniče 49, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
700097. gnk-55636
Osojnik Irena, Trebče 60, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 344424.
gnk-55361
Ostrvica Jasmin, Pod vinogradi 19, Straža, osebno izkaznico, št. 676585.
gns-55328
Pangerc Jože, Šmarska cesta 31, Škofljica, osebno izkaznico, št. 726117.
gne-55567
Pavšelj Gašper, Brilejeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 246540. gno-55357
Pečarič Julijana, Ulica Vena Pilona 14,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
212327. gnw-55174
Perčič Aleš, Partizanska 40, Kranj, osebno izkaznico, št. 197743. gnk-55611

Rustemi Šenaze, Križna 12/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343016.
gnj-55662

Vuk Miran, Hrastovec 130, Zavrč, osebno izkaznico, št. 124026. gnq-55180
Vukeljić Danijel, Pot na Zajčjo goro 33,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 3727.
gng-55344
Vukoja Marina, Stantetova 9, Velenje,
osebno izkaznico, št. 16224. gnz-55671
Zavadlav Andrej, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 157812.
gnw-55574
Žgur Franja, Podraga 90, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 85993. gno-55432

Rutnik Uroš, Ljubljanska 72/a, Domžale, osebno izkaznico, št. 303571.
gnu-55676
Smole Andreja, Matije Doljaka 1, Solkan, osebno izkaznico, št. 154100.
gnh-55414
Sorgo Tomaž, Seča 132, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št. 166502.
gnl-55685
Srakar Špela, Cesta na Svetju 8, Medvode, osebno izkaznico, št. 238709.
gnf-55716
Stepišnik Darja, Latkova vas 60, Prebold, osebno izkaznico, št. 233408.
gnr-55679
Stibilj Marija, Ustje 71, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 612120. gnu-55551
Šafner Branko, Kozakova 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 450003. gny-55372
Škrilec Jože, Cesta XXII/17, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št. 562487.
gnt-55527

Vozniška dovoljenja
Ambrožič Damijan, Mestni trg 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1828, izdala UE Škofja Loka. gnl-55535
Bajde Romeo, Jenkova cesta 15, Velenje, vozniško dovoljenje, št. S 1158424, reg.
št. 25741, izdala UE Žalec. gnx-55448
Bastjančič Milan, Grgar 109, Grgar, vozniško dovoljenje. gnv-55600
Bogičević Žarko, Topniška ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003467, reg. št. 154257, izdala UE Ljubljana. gnl-55585
Borin Aleš, Črešnjevec 37, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18917, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-55606

Špende Ljudmila, Lužiško-srbska ulica
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143804.
gnd-55668

Bratuša Primož, Segovec pri Kozjem
27/a, Kozje, vozniško dovoljenje, kat. H,
reg. št. 17582, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnn-55108

Šter Janez, Groharjevo naselja 56, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 417071.
gnj-55687

Brezovšček Nataša, Vešenik 23, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14173. gnm-55134

Štimulak Vili, Strmec nad Dobrno 2, Dobrna, osebno izkaznico, št. 356686.
gnh-55689

Brglez Darja, Kajuhova 2, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8810. gnv-55500

Štukl Robert, Tomšičeva 50, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 200246.
gnb-55445

Brumec Zvonko, Zg. Grušovje 7, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
13838, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-55132

Šuštarič Alojz, Črnivec 5, Brezje, osebno izkaznico, št. 714236. gnb-55195
Trinkaus Leiler Darinka, Pod hrasti 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 759684.
gns-55728

Peršak Terezija, Metava 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 529495. gne-55667

Ulčar Nina, Kašeljska cesta 101, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 6892.
gnv-55400

Pertoci Simon, Štefana Kovača 13, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 237234.
gnp-55406

Varga Silvija, Kapca 121, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. 123181.
gnr-55429

Peterlin Metka, Trampuževa 3, Medvode, osebno izkaznico, št. 297354.
gnt-55202

Vehabović Senad, Sneberska 122, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 199952.
gne-55417

Capuder Robert, Kogojeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885676, reg. št. 134926, izdala UE Ljubljana. gnf-55166
Cilenšek Gregor, Ižanska cesta 69/d,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1340921, reg. št. 213094, izdala UE
Ljubljana. gnh-55139
Cundrič Sašo, Poljšica 25, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1448825, reg. št. 27470. gnr-55604
Čančar Miro, Grintovec 26, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1325685, reg. št. 20314, izdala UE Grosuplje. gnl-55635
Čeh Tomas, Kocljevo naselje 7, Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 31598.
gnu-55126
Čučkov Zlatjan, Šmartinska cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998763, reg. št. 206258, izdala UE
Ljubljana. gni-55638
Debeljak Polona, Hotovlja 8, Poljane nad
Škofjo Loko, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 35/2001.
gnz-55271
Delić Enisa, Cesta talcev 8/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313942. gnk-55286
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Golob Tadej, Kajuhova 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 44016.
gnk-55111

Ilić Irena, Poštna ulica 3/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4204,
izdala UE Vrhnika. gny-55647

Govednik Igor, Hrenova ulcia 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487305, reg. št. 243757, izdala UE Ljubljana. gnh-55564

Jan Jernej, Novo Polje, cesta VI/8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
354405, reg. št. 105682, izdala UE Ljubljana. gne-55596

Grajzar Mitja, Vikrče 7, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491042, reg. št. 214615, izdala UE Ljubljana. gnf-55191

Janota Elizabeta, Leše 71, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13665,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnb-55395

Grčar Anja, Josipa Prilla 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443443, reg. št. 116057, izdala UE Maribor. m-762

Dovjak Aleš, Dobrova 4, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 319989, reg.
št. 187341, izdala UE Ljubljana. gnu-55151

Grm Barbara, Srednja vas v Bohinju 51,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1428746, reg. št. 13450,
izdala UE Radovljica. gnb-55695

Drašler Alja, Boletova ulica 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193580, reg. št. 220230, izdala UE Ljubljana. gni-55713

Grmič Boštjan, Hruševo 65, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1488456, reg. št. 244254, izdala UE Ljubljana. gnc-55169

Drobnič Meta, Ihan, Breznikova cesta
95, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1374842, reg. št. 34963, izdala UE Domžale. gnv-55525

Grujič Igor, Betnavska 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103886,
reg. št. 1221929, izdala UE Maribor.
m-777

Durmišević Sabina, Kraljeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264811, reg. št. 225380, izdala UE
Ljubljana. gne-55692

Gruntar Tončka, Cankarjeva 5/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala
UE Nova Gorica. gno-55382

Ekart Robert, Ulica čebelarja Močnika
22, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1471943, reg.
št. 119177. m-782
Erjavec Norma, Rožna ulica 33, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
361097, reg. št. 7533. gnq-55130
Fabčič Vida, Poreče 11, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 705143,
reg. št. 13967, izdala UE Ajdovščina.
gnc-55373
Feim Kadriji, Zaloška cesta 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
230061, reg. št. 133650, izdala UE Ljubljana. gnv-55425

Haskič Zlatko, Matteottijeva 3, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5606, izdala UE Piran. gne-55142
Hlade Robert, Jedlovnik 3, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 860, izdala UE Pesnica. m-780
Hočevar Roman, Fužina 18, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1398245, reg. št. 22367, izdala UE Grosuplje. gns-55153
Hofinger Matej, Uriskova 6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1283119, reg. št. 14836, izdala UE Velenje. gnd-55472

Fekonja Stanislav, Limbuška 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 369493,
reg. št. 9237, izdala UE Maribor. m-805

Hojkar Boštjan, Groharjevo naselje 54,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21199, izdala UE Škofja Loka.
gns-55128

Fras Maksimiljan, Kosovelova 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
917505, reg. št. 104155, izdala UE Maribor. m-804

Horjak Metod, Čečovje 49, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16087, izdala UE Ravne na Koroškem. gnl-55485

Ganzer Ivan, Ulica Štrauhovih 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1127092, reg. št. 45425, izdala UE Maribor. m-798

Hovnik Rajko, Maistrova 11, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9508. gnn-55483

Godec Leo, Wattova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 908742,
izdala UE Maribor. m-767

Hren Viktor, Murkova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
480384, reg. št. 108640, izdala UE Ljubljana. gnp-55681

Golob Gabrijela, Ulica talcev 6, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 558388, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-55691

Hribernik Niko, Ob potoku 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894246, reg. št. 174743, izdala UE Ljubljana. gnv-55575

Golob Roman, Slatina 1, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10033, izdala UE Mozirje. gnu-55651

Husič Mirsad, Trg svobode 32, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11433,
izdala UE Trbovlje. gni-55388

Jarc Slavko, Vajgen 6/a, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8038,
izdala UE Pesnica. m-774
Jernejšek Jasna, Graščinska cesta 10,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1411239, izdala UE Žalec. gnx-55298
Jovanović Melani, Podpeška cesta 150,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1243586, reg. št. 222815,
izdala UE Ljubljana. gnz-55321
Kandić Lara, Borštnikova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277092, reg. št. 109042, izdala UE Maribor. m-766
Kavčič Simon, Ljubinj 13, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 69663, izdala UE Tolmin. gny-55497
Keršmanc Metka, Cesta maršala Tita 20,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1046266, izdala UE Jesenice.
gng-55115
Kesič Manuela, Limbuška graba 20, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291708, reg. št. 115313. m-794
Ketiš Dušan, Ul. Ruške čete 2, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
953111, reg. št. 7821. m-765
Ketiš Ervin, Letonjeva ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
719137, reg. št. 33293, izdala UE Maribor. m-761
Ketiš Stanislava, Bezena 5, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4146, izdala
UE Ruše. m-778
Kirič Vesna, Draženci 14/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38421, izdala
UE Ptuj. gnu-55601
Kladnik Alja, Cesta IX/19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1485469,
reg. št. 30761, izdala UE Velenje.
gnz-55446
Klajnšek Martin, Sitež 11, Majšperk, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
32536, izdala UE Ptuj. gnt-55602
Klašnja Igor, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103018, reg. št. 212470, izdala UE Ljubljana. gnz-55721
Klep Katja, Ulica 28. maja 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065551, reg. št. 210299, izdala UE Ljubljana. gns-55353
Klepić Milenko, Gornji Dabar 60, Sanski
most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026154, reg. št. 205978, izdala UE Ljubljana. gnf-55291
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Knap Davorin, Podgorje 38, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 11760, izdala UE Slovenj Gradec. gnm-55484
Kocmut Marija, Metava 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 441861,
reg. št. 64980, izdala UE Maribor. m-785
Kodrič Maja, Pod goro 4/c, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20196.
gnk-55211
Kojc Robert, Vinička vas 11, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1402536, reg. št. 11606, izdala UE Lenart. m-783
Kokalj Martina, Gostičeva ulica 3, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194942, reg. št. 32364, izdala UE Domžale. gnq-55409
Kolman Dejan, Imeno 85, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20595,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-55370
Kompara Romana, Lokavec 40, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
705733, reg. št. 4694, izdala UE Ajdovščina. gno-55657
Koprivšek Mitja, Pečarjeva ulica 6, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 41049, izdala UE Zagorje ob
Savi. gni-55463
Korez Borut, Križni vrh 32, Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 18569,
izdala UE Slovenska Bistrica. gns-55603
Kosi Andrej, Ulica Pohorskega bataljona
1, Ruše, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 498595, reg. št. 4354,
izdala UE Ruše. m-799
Košir Tomaž, Prapreče 7/a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8276,
izdala UE Trbovlje. gnt-55502
Kovačič Dušan, Ulica stare pravde 63,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34798, izdala UE Novo mesto.
gng-55240
Kramar Štefan, Pristava 11, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št.
11897, izdala UE Ljutomer. gnm-55384
Krek Anton, Butajnova 25, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1458519, reg. št. 215317, izdala UE Ljubljana. gnc-55319
Krese Alojz, Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 584725, reg. št. 29121, izdala UE Ljubljana. gnf-55566
Kukovica Matija, Podpeč 36, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1286261, reg. št. 227064, izdala UE Ljubljana. gnc-55348
Kumar Olga, Goriška cesta 43, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
383533, reg. št. 13824, izdala UE Velenje. gnb-55595
Kumperger Majda, Prešernova 1, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3769, izdala UE Šentjur pri Celju. gne-55317
Kupšek Primož, Knezdol 37/b, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11626, izdala UE Trbovlje. gnx-55173
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Lah Igor, Na Tezi 26, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 63948, reg. št.
134419, izdala UE Ljubljana. gnh-55514
Lazicani Albert, Cesta v hrib 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193094, reg. št. 220558, izdala UE Ljubljana. gnl-55714
Leban David, Bevkova ul. 14, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951955, reg. št. 13387, izdala UE Ajdovščina. gnj-55412
Leskovšek Zoran, Maistrova 15, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 233689, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-55672
Levart Vincenc, Škalce 1/b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 382. gni-55663
Ljubišić Darko, Ul. Matije Tomca 2, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1174908, reg. št. 32261, izdala UE Domžale. gnx-55698
Lukovnjak Alfonz, Ul. Štravhovih 53, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
303814, reg. št. 11305, izdala UE Maribor. m-770
Mali Sašo, Celovška cesta 287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730906, reg. št. 161168, izdala UE Ljubljana. gns-55578
Marko Boštjan, Gosposvetska 56, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170699, reg. št. 101902, izdala UE Maribor. m-807
Marsič Edvard, Izvidniška cesta 7, Gračišče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
št. 24307. gnv-55275
Matuzović Ivica, Ptujska 13, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
81629. gnp-55206
Meršolj Matic, Reboljeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285452, reg. št. 226830, izdala UE Ljubljana. gno-55307
Mikuž Mitja, Kidričeva 32/a, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnf-55141
Milosavljević Dejan, Brilejeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14778, reg. št. 174546, izdala UE
Ljubljana. gnw-55374
Minič Radovan, Trg 1. maja 2, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11602. gnr-55379
Mohorič Leon, Valvazorjeva 4, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
696997, izdala UE Radovljica. gny-55397
Motaln Anica, Tinjska gora 84, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15334, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-55482
Mozetič Dean, Gregorčičeva 17, Dornberk, vozniško dovoljenje, reg. št. 27866.
gnu-55476
Pelcl Jagodnik Renata, Janžev vrh 38,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6186, izdala UE Gornja Radgona.
gnn-55133

Pelegrini Jurij, Ulica Milojke Štrukelj 12,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 33349, izdala UE Nova Gorica.
gnd-55318
Perko Tina, Veliko Mlačevo 78, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19981,
izdala UE Grosuplje. gnr-55554
Pertoci Simon, Štefana Kovača 13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31420.
gnz-55396
Peterca Tanja, Cesta 13. julija 64/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767843, reg. št. 173766, izdala UE Ljubljana. gne-55542
Peterlin Jože, Gmajnica 78, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 1603, izdala UE Kamnik. gnx-55273
Pirc Metka, Nadgoriška cesta 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1455342, reg. št. 183729, izdala UE Ljubljana. gnz-55571
Piskar Anton, Primožičeva ulica 50/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 850355, reg. št. 114402, izdala UE
Ljubljana. gny-55247
Plankar Albin, Mekinje, Cesta treh talcev
5/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 537348, reg. št. 5250, izdala
UE Kamnik. gno-55407
Plantan Martin, Drska 46, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23411,
izdala UE Novo mesto. gnr-55504
Plavc Terezija, Strossmayerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239230, reg. št. 187478, izdala UE
Ljubljana. gns-55528
Plešnik Darko Jože, Pirešica 18/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1400785, izdala UE Žalec. gnz-55296
Plevnjak Franci, Mali Lipljene 1/b, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1389255, reg. št. 21016, izdala UE Grosuplje. gnr-55704
Plohl Ervina, Borštnikova 106, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492258, reg. št. 119675. m-796
Podrela Vanesa, Volče 41/a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 001139285, izdala
UE Tolmin. gnh-55389
Pompe Bojan, Vanganelska 23, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
21267. gnj-55387
Poredoš Marjan, Pečarovci 63, Mačkovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 32633.
gnb-55495
Prapretnik Tanja, Betnavska 16, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
94520, reg. št. 92262. m-795
Preac Gregor, Smetanova 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
442672, reg. št. 92302, izdala UE Maribor. m-806
Pregl Sandi, Bohova 17, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 334438,
reg. št. 96402, izdala UE Maribor. m-802
Preglav Darko, Koroška 19, Muta, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10450, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnm-55334
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Prelog Gorazd, V Kosov laz 12, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1137980, reg. št. 173699, izdala UE
Ljubljana. gns-55453
Prepeluh Klemen, Pot v dolino 41/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 245327, reg. št. 146550, izdala UE
Ljubljana. gng-55165
Primc Ljubica, Dergomaška ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 391056, reg. št. 32906, izdala UE
Ljubljana. gng-55365
Pristovnik Cvetka, Čopova 6, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 453495,
izdala UE Žalec. gnv-55450
Pristovnik Miroslav, Cafova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230439, reg. št. 113818, izdala UE Maribor. m-752
Pušnik Darko, Vuhred 145, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 9829, izdala UE Radlje ob Dravi. gnp-55481
Radonič Darko, Trg Rivoli 7, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1404746,
reg. št. 53076, izdala UE Kranj. gnk-55136
Rajh Mirko, Slovenska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 578136,
reg. št. 66937, izdala UE Maribor. m-751
Rau Damjan, Gornji Lenart 3/a, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12076, izdala UE Brežice. gny-55697
Rebula Tedeja, Kajuhova 1/a, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10802, izdala UE Izola. gnj-55487
Rutnik Uroš, Ljubljanska 72/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004786, reg. št. 29319, izdala UE Domžale. gnv-55675
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1076204, reg. št. 211342, izdala UE Ljubljana. gnw-55724
Stanonik Mateja, Predmost 25, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19929, izdala UE Škofja Loka.
gnu-55451
Stipetič Andrejka, Stara cesta 77, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926644, reg. št. 90456. m-801
Stipič Tatjana, Planina v Podbočju 4,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16714. gnm-55609
Stojčovski Blagojčo, Cesta 1. maja 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1355146, reg. št. 51655, izdala UE Kranj.
gnh-55164

Vidmar Alenka, Turjaško naselje 13, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5517, izdala UE Kočevje. gnt-55677
Volčič Andrej, V Mlinu 6, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
29025, izdala UE Nova Gorica. gne-55517
Vovko Irena, Ptujska ulica 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516359, reg. št. 60516, izdala UE Ljubljana. gnc-55669
Vrbnjak Albina, Stojnci 30, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27864,
izdala UE Ptuj. gnf-55441
Vrisk Mladen, Pečice 17, Zdole, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 134073.
gnh-55289

Sušnik Urška, Mohoričeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1377945, reg. št. 118148, izdala UE Maribor. m-789

Vrtovec Denis, Potoče 56, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395782, reg. št. 16626, izdala UE Ajdovščina. gng-55415

Svetina Ivan, Lokev 63, Lokev, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 6481, izdala UE Sežana. gng-55490

Vučković Dragan, Prušnikova 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414117, reg. št. 142298, izdala UE Ljubljana. gnb-55670

Škorjanc Koren Martina, Kardeljev trg 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 804068, reg. št. 11545, izdala UE Velenje. gnj-55112
Šoban Slavko, Dolenjska cesta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1459121, reg. št. 240108, izdala UE
Ljubljana. gnj-55337
Šraj Maja, Pesnica 1/a, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11150. m-769
Štefula Margareta, Zduša 9, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5829, izdala UE Kamnik. gnb-55145

Zajc Irena, Cesta OF 4, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 303149,
reg. št. 9455, izdala UE Idrija. gni-55338
Zakrajšek Emil, Trebelno 47, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. s
692856, reg. št. 4694, izdala UE Trebnje.
gnr-55454
Založnik Andrej, Orehovec 6, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2460, izdala UE Šmarje. gnm-55559
Zamernik Sonja, Raduha 74, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9751,
izdala UE Mozirje. gnt-55302

Savić Jelena, Vrhpolje pri Moravčah 10,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 641387, reg. št. 35569, izdala UE
Kranj. gnb-55420

Štepic Matjaž, Rožna dolina, Cesta
II/39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 1459393, reg. št. 203950, izdala UE Ljubljana. gnc-55144

Zaponšek Ivan, Selavec 59, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, št. 1534.
gnc-55469

Savnik Iztok, Zofke Kvedrove ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014014, reg. št. 199461, izdala UE
Ljubljana. gnv-55725
Savnik Matjaž, Trnovski pristan 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894167, reg. št. 130646, izdala UE Ljubljana. gnq-55705

Štuhec Rok, Majeričeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220960,
reg. št. 111959 - duplikat. m-809

Zupančič Irena, Šolska 3, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13113. gnl-55385

Švelc Gorazd, Cesta 4. maja 20, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11047, izdala UE Cerknica. gnw-55349

Zver Sidonija, Grajska 1, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 9804.
gnk-55386

Tajnikar Matej, Šmarska cesta 15, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1293639, reg. št. 11612. gnb-55345

Žgur Franja, Podraga 90, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
252681, reg. št. 1951. gnr-55129

Trinkaus Leiler Darinka, Pod hrasti 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584288, reg. št. 51042, izdala UE
Ljubljana. gnt-55727

Žgur Mariza, Glinškova ploščad 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971651, reg. št. 131218, izdala UE Ljubljana. gny-55422

Trstenjak Marko, Lucijin breg 26/c, Kamnica, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S 1513118, reg. št.
114195, izdala UE Maribor. m-754

Žibert Renata, Verd, Cesta na polju
8, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10298, izdala UE Vrhnika.
gnc-55269

Velkavrh Anica, Kunaverjeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847420, reg. št. 75387, izdala UE Ljubljana. gnp-55456

Živec Mirko, Cilenškova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138934, reg. št. 79790, izdala UE Ljubljana. gnn-55308

Verčko Aleksander, Jenkova cesta 19,
Velenje, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 30/2001.
gng-55540

Žižek Ana, Vurberk 120, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378236, reg. št. 52331, izdala UE Maribor. m-755

Sever Anton, Latkova vas 262, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7857,
izdala UE Žalec. gnz-55346
Slatinšek Lidija, Šentiljska 118, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239283, reg. št. 104788, izdala UE Maribor. m-760
Smodiš Slavko, Cankova 21, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 11839. gnt-55127
Smole Andreja, Matije Doljaka 1, Solkan, vozniško dovoljenje, reg. št. 44024.
gnt-55377
Sorgo Tomaž, Seča 132, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9846, izdala UE Piran. gnm-55684
Srakar Špela, Cesta na Svetje 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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Zavarovalne police
Bertalanič Marijan, Na Gorci 70, Maribor, zavarovalno polico, št. 312007, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnf-55616
Doler Danijel, Sv. Danijel 23, Trbonje,
zavarovalno polico, št. 340709, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-55562
Đukanović Miro, Savska Loka 7, Kranj,
zavarovalno polico, št. 598170, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-55282
Gomolj Branko, Skopo 65, Dutovlje, zavarovalno polico, št. 0857022. gne-55117
Jakopin Zvonko, Mestni trg 28, Višnja
Gora, zavarovalno polico, št. 787491, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-55723
Jeler Peter, Visoko 46, Visoko, zavarovalno polico, št. 765912, izdala zavarovalnica Tilia. gni-55488
Kandare Anton, Ulica Rakovške čete 22,
Rakek, zavarovalno polico, št. 101320146,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-55371
Kastrin Emil Anton, Poljanska cesta 13,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
00101329412, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-55171
Krepša Lidija, Mezgovci 33/a, Dornava,
zavarovalno polico, št. 296535, izdala zavarovalnica Slovenica. m-788
Labrovski Katarina, Celovška cesta 181,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 796046,
izdala zavarovalnica Tilia. gnn-55508
Lešnik Jože, Jiršovci 14, Destrnik, zavarovalno polico, št. 364499, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. m-790
Markelj Tomaž, Glavna cesta 62, Naklo,
zavarovalno polico, št. 330529, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnd-55343
Matić Majda, Steletova cesta 25, Kamnik, zavarovalno polico, št. 101327881, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-55102
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Šteger Ervin, Ravna ulica 3, Selnica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 1-AO-01
0901217, ZK 0683571, ZK 0697973, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. gnd-55468
Štelcer Borut, Podjavorškova 5, Celje,
zavarovalno polico, št. 040769549, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-55391
Tamše Mihael, Legen 70/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št.
315696, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-55568
Tramte Stanislav, Endliherjeva ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 761433,
izdala zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gnv-55125

Spričevala
Abramović Sonja, J. Rakovac 16, Umag,
Hrvaška, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1992 in 1993.
gnh-55168
Babnik Anže, Polje 24/a, Vodice, spričevalo o končani OŠ Pirniče, izdano leta
1996. gnw-55499
Bač Andrej, Janeče 14, Ravne na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje strojnokovinarske šole, št. TŠ 326 R,
izdano leta 1998. gnj-55162
Bajda Marko, Dobovec 19, Dobovec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, program
cestni promet, voznik, izdano 26. 7. 1999.
gnw-55607
Bajda Marko, Dobovec 19, Dobovec,
letno spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi,
elektrotehnik elektronik, izdano 6. 6. 1996.
gnl-55610
Benko Dušan, Trubarjeva 64, Murska
Sobota, indeks, št. 93439678, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko v Mariboru. m-779

Obreza Matjaž, Stametova 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. 332106, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-55188

Bezjak Andreja, Belšakova 13, Ptuj, diplomo Srednje kmetijsko-živilske šole v Celju, št. I/490, izdana 24. 6. 1987.
gnq-55280

Ogrizek Mateja, Cesta zmage 92, Maribor, zavarovalno polico, št. 2361800, izdala zavarovalnica Triglav Maribor. gnx-55498

Bičanič Andrej, Naselje Aleša Kaple 7,
Hrastnik, diplomo Gostinske šole za turizem v Celju. gnj-55362

Pleško Miha, Tržaška cesta 26, Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
16126551, izdala zavarovalnica Triglav.
gnm-55509

Bobojević Goran, Vogelna ulica 10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrotehniške šole, izdano leta 1993.
gnq-55455

Prevulja Milodanka, Zaloška cesta 210,
Ljubljana,
zavarovalno
polico,
št.
101375796, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-55700

Borko Vesna, Kajuhova ulica 11, Kidričevo, diplomo in zadnje šolsko spričevalo Srednje tekstilne šole, izdano leta 1993 v Mariboru ter strokovni izpit, izdan leta 1993. m-803

Sodja Dušan, Rožnik 4, Turjak, zavarovalno polico, št. 0696937, izdala zavarovalnica Tilia. gnm-55709

Borovnik Miha, Spodnja Slivnica 8, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnj-55587

Škrlec Kristina, Tezenska 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 0248958, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnu-55501

Brešan Milena, Ulica prekomorskih brigad 3, Tolmin, indeks, št. 71068621, izdala Pravna fakulteta v Mariboru. gng-55615

Budna Monika, Delavska ulica 20, Mojstrana, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 35/2001. gnq-55380
Buh Bojana, Redelonghijeva 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gns-55653
Bušnja Stjepan, Jazbina cvet. 33, Trakoščan, spričevalo 2. letnika SKSŠ Tam Maribor, izdano leta 1991. m-771
Cesar Bogdan, Zlatoličje 125, Starše,
spričevalo o končani OŠ Starše, izdano leta
1975. m-800
Cimperman Ana, Gorjupova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1997. gnj-55712
Cvetko Janez, Janežovci 8a, Destrnik,
zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor, št. 3669, izdano leta 1984. m-768
Čeh Martina, Krog, Plečnikova 48, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
SETUAŠ Murska Sobota, izdano leta 1997/
98. gnb-55120
Djurovič Dari, Šercerjeva 18, Velenje,
indeks, št. 61153859, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m-792
Egelič Jure, Grampovčanova 29, Ljubljana, indeks, št. 21016575, izdala Fakulteta za družbene vede. gnq-55530
Ekart Klavdija, SP. Jablane 37/a, Cirkovce, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTG
Radenci. gnr-55629
Galaxsiz Jadra Izis, Reboljeva 10, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano na ime Šimić Jadranka. gnw-55674
Gluhodedov Sergej, Ul. Maksima Sedeja 9, Žiri, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1998
in 2000. gnp-55356
Golubić Ivan, Ribnik 5, Ribnik, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske šole v
Črnomlju, izdano leta 1972. gng-55640
Grmovšek Franc, Vrhtrebnje 10, Trebnje, indeks, izdala Srednja lesarska šola v
Škofji Loki. gnk-55661
Gyorkoš Dejan, Hotiza 32, Lendava Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
SSTŠ Murska Sobota, št. 99-S-115, izdano
leta 1999. gnv-55625
Hlupič Mojca, Kamniška 9/a, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, izdano leta 1997/98, 1998/99.
m-786
Islamagić Nesiha, Laze 16, Borovnica, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gno-55457
Jenšterle Kaja, Zgornje Bitnje 54, Žabnica, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1996. gnl-55510
Johan Jeannette, Spodnja cesta 2, Rogaška Slatina, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1996 in 1997. gnc-55519
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Kaštrun Tanja, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1998. gnb-55720

Petrič Tina, Kuratova ulica 28, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. gnq-55155

Knez Emil, Bertoncljeva 14, Kranj, spričevalo 3. letnika Šole za živinorejske veterinarske tehnike v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnv-55375

Planko Andrej, Žegar 128, Šentjur, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1995 in 1996. gny-55576

Kohek Klavdija, Trg 3/c, Prevalje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Slovenj Gradec. gnh-55114

Pleteršek Aleš, Šentilj 51/f, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika SKSMŠ
IE 3 Maribor, izdano leta 1996/97. m-787

Končnik Konrad, Kamno 3, Kobarid, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in elektro šole v Kranju. gnd-55393

Potnik Cvetka, Ob polju 28, Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole v Slovenj Gradcu, št. 662, izdano
leta 1976, izdano na ime Stramec Cvetka.
gne-55367

Kovač Filip, Trg 61, Prevalje, spričevalo
o končani OŠ Franja Goloba Prevalje.
gnm-55284
Kovač Jernej, Med vrtovi 7, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano
leta 1998. gns-55103
Kovačič Jasmina, Vir pri Stični 25/a, Ivančna Gorica, obvestilo o uspehu 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Ivančni Gorici,
izdano leta 2000. gnm-55309
Kralj Simona, Spodnja Ščavnica 71, Gornja Radgona, spričevalo 1. letnika Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1995.
gnc-55119
Kramar Alenka, Zgornji log 7, Litija, spričevalo 4. letnika Ekonomsko komercialne
šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gno-55157
Lenčič Gregor, Prvomajska cesta 8, Šentjernej, indeks, št. 09970141, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. gnx-55398
Levstek Dušica, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu PTT srednješolskega centra Ljubljana, št. 650/91, izdano leta 1991.
gnt-55402
Levstek Dušica, Debevčeva pot 6, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o strokovni usposobljenosti za prodajalca, št. 191/2001-1,
izdala GZS, Združenje trgovine dne 12. 4.
2001. gns-55403
Marn Barbara, Grintovška 35, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2000. gng-55590
Mesarič Ivan, Lipovci 100/a, Beltinci,
indeks, št. 50200106, izdala Teološka fakulteta. gnp-55706
Mihelčič Miha, Maroltova ulcia 9, Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola.
gns-55703
Mišič Varja, Primšarjeva 7, Cerknica, spričevalo 1. letnika Šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1991. gnk-55411
Mlakar Polonca, Ulica talcev 57, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1999/2000. m-773

Potočnik Mirjana, Kovača vas 132, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Maribor. m-756
Premzl Beno, Starše 90, Starše, zaključno spričevalo gostinske šole Maribor, smer
natakar, izdano leta 1978. m-776
Prodanović Milan, Zalarjeva 8, Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gne-55292
Radkovič Kristina, Količevo 77, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1999. gnv-55350
Rajh Dragica, Segelfalter strasse 78,
Stuttgart, 1. in 2. letnika ter zaključno spričevalo Nižje kmetijske šole Svečina pri Mariboru, izdana leta 1961, 1962 in 1963 na
ime Košar Dragica. gnw-55399
Rekar Sara, Ravenska pot 59, Škofljica,
spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Boruta
Mačka Novo polje. gnu-55401

Šparač Robert, Predanovci 41, Puconci, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehnične šole v Murski Soboti, izdano leta
1997. gnr-55358
Šterk Štefka, Krallova 35, Novo mesto,
spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu
3. letnika Srednje šole za gostinstvo v Novem mestu, izdano leta 1982, izdano na
ime Makopek Pušec Štefka. gng-55440
Štupar Karmen, Hruševec 50, Straža,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za poslovodjo, izdala GZS, Združenje za trgovino
dne 24. 3. 1998 na ime Kos Karmen.
gnp-55281
Tement Dragomir, Nad elektrarno 14,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske strojne šole Maribor, avtomobilski klepar, izdano leta 1981. m-791
Troha Mirjam, Jakčeva 35, Ljubljana, diplomo Srednje upravno administrativne šole
v Ljubljani, izdana leta 1990, na ime Kovač
Mirjana. gng-55515
Turza Lojze, Volčji potok 5/a, Radomlje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne gradbene šole, izdano leta 1978, 1979 in 1980.
gnx-55623
Udovč Robert, Jerman vrh 17, Škocjan,
diplomo Srednje kovinarske šole v Novem
mestu. gno-55507
Vek Viljem, Pot v Rudnik 8, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole, izdano leta
2000. gno-55707
Velkavrh Simona, Bolgarska ulica 8, Ljubljana, indeks, št. 41932027, izdala Medicinska fakulteta. gnv-55579

Rigler Štefan, Dobovičnikova ulica 26, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Srednje tehnične
šole Šiška, izdano leta 1995. gnd-55518

Vodopija Damir, Kozlovičeva 9, Koper Capodistria, spričevalo o diplomskem izpitu
Kadetske šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnd-55643

Rokavec Jože, Zg. Porčič 99, Lenart v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Šole za
poklicne voznike motornih vozil, izdano v
šolskem letu 1977/78. m-793

Vuk Tereza, Nahlikova 7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla v Ljubljani, izdano leta 1991. gne-55642

Rotovnik Tilen, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ
Prežihov Voranc, št. 5/227 - Ravne na Koroškem. gnk-55486
Rupnik Romana, Stara Oselica 64, Sovodenj, maturitetno spričevalo Šole za prodajace v Kranju, izdano leta 1980, izdano
na ime Nedižavec Romana. gng-55690
Smajlović Indira, Kovorska cesta 57, Tržič, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne, obutvene šole v Kranju, smer frizer,
izdano leta 1997 in 1999. gni-55588
Stipar Marija Maja, Kamnik pod Krimom
133/a, Preserje, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1986 in 1987, izdano na ime Podbregar Marija Maja. gnz-55546

Pernek Verica, Štrekljeva 68, Maribor,
diplomo IKŠ Maribor, izdana leta 1982.
m-781

Struad Marko, Ul. talcev 5, Žalec, spričevalo od 1 do 3. letnika in diplomo, št.
949 Srednje šole za gostinstvo Celje, izdano leta 1987, 1988 in 1989. m-757

Petrič Mihael, Fošt 2, Zgornja Ložnica,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1981. m-772

Suhagrllaj Agron, Smrekarjeva 8, Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ Hinka Smrekarja, izdano leta 1999. gnn-55683

Vukić Milena, Koroška 8/b, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih
šol Velenje, izdano leta 1992. gns-55478
Zalar Klavdij, Slomškova ulica 23, Ajdovščina, indeks, št. 42209893, izdala Akademija za likovno umetnost. gnp-55131
Železnik Uroš, Regentova 6, Ankaran Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in prometne šole Koper, izdano leta 2000. gne-55467
Železnik Uroš, Regentova 6, Ankaran Ankarano, letno spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje kovinarske in prometne šole Koper, izdano leta 1997 in 1998. gnf-55466
Žižek Maja, Smetanova 18, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1999/2000. m-784
Žižko Kristina, Grabonoški vrh 12, Cerkvenjak, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
kmetijsko mehanizacijo. m-764
Žnidarčič David, Partizanska 26, Kanal,
spričevalo 2. letnika Poklicne gradbene
šole v Ajdovščini, izdano leta 1977.
gno-55582
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Ostali preklici
ABC POMURKA-INTERNATIONAL, Lendavska 11, Murska Sobota, potrdilo o zdravstvenem stanju za proizvode živalskega izvora, št. SI 045929 - original, izdanega 5.4.
2001. gnn-55458
Alpina, d.d., Žiri, Strojarska ul. 2, 4226
Žiri, preklicuje licenco za opravljanje mednarodnega prevoza stvari za lastne potrebe
in prevoz stvari za lastne potrebe v notranjem cestnem prometu, št. 0000286/21 z
dne 1. 12. 1997, za vozilo IVECO 59.12,
reg. št. KR-H4 -757. Ob-49091
Ahlin Tanja, Velika stara vas 4/a, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19337417,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-55408
Ajlec Danilo, Ivanjševci 13, Spodnji Ivanjci, delovno knjižico. gnp-55531
ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA
d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco
št. 10310/15 z dne 4. 11. 1997, izdana za
avtobus Mercedes benz z reg. št. KR
62-14F, licenco je izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnf-55541
Ambruš Stanka, Globoko 70/c, Globoko, delovno knjižico. gnb-55620
Bajda Marko, Dobovec 19, Dobovec,
delovno knjižico. gnn-55608
Bogdan Martin, Pristava 26/a, Ljutomer,
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1000189. gnd-55493
Cej Aljoša, Gregorčičeva 15/c, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1038970.
gny-55122
Čarman Miha, Oražnova ulica 3, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-55110
Čeh Marko, Pot k Savi 32, Ljubljana,
servisno knjižico za avtomobil Škoda fabia,
št.
šasije
TMBPB16Y4Y3043097.
gny-55272
Črtalič Aleš, Ostrog 18, Šentjernej, potrdilo o opravljenem preiskusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 605135 z dne 2. 6.
1997, izdalo Ministrstvo za promet in zveze. gnq-55630
Del Bianchi Denis, Ljubljanska 88/a, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 115396. m-797
Dimič Alojzij, Globoko 25, Globoko, delovno knjižico. gnf-55641
Drobnič Meta, Breznikova cesta 95, Domžale, študentsko izkaznico, št. 1000237,
izdala Pedagoška fakulteta. gnw-55524
Europlin d.o.o., Opekarna 28a, Trbovlje, preklicuje knjige pregledov tlačne posode (kotelne knjižice) pri uporabnikih:
– Restavracija Repovž d.o.o., Kopališka
3, Domžale, tov. št. 95611, Občina
Domžale, tek. št. 345 in
– Gostilna Kimovec, Ljudmila Kimovec
s.p., Zgornji Hotič 15, Litija, tov. št.
126790, Občina Litija, tek. št. 92. Ob49252
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Gatej Jožef, Podbrdo 86, Podbrdo, licenco št. 3189/73, za vozilo z reg. oznako
GO 36-82D. gnr-55529
Geder Helena Barbarič, Gornji Črnci 1,
Cankova, delovno knjižico, ser. št. 309789,
reg. št. 44706, izdala UE Murska Sobota.
gnc-55494
Geohelli Ana, Pavšičeva 30, Logatec,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnr-55104
Glavan Anja, Pod lipami 11, Ljubljana,
vozno karto, št. 939 s 100% popustom,
izdal LPP. gnl-55310
Gorenc Franc, Sela pri Šentjerneju 18,
Šentjernej, izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila, št. B 108867.
gnb-55220
Grmovšek Jerneja, Rozmanova ulica 9,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnq-55105
Husić Hakija, Cesta v Mestni log 100/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-55650
Jarc Slavko, Vajgen 6/a, Jarenina, študentsko izkaznico, št. 81547605. m-775
Jauk Janez, Sp. Slemen 45/a, Selnica
ob Dravi, pomorska knjižica, št. 1209, pooblastilo za iskanje in reševanje na morju, št.
HH496 in pooblastilo o poznavanju nevarnosti požara na ladji št. II168, izdala URSP
dne 8. 5. 2001. gnz-55146
Jauk Janez, Sp. Slemen 45/a, Selnica
ob Dravi, pooblastilo za ravnanje s sredstvi
za reševanje s čolni, št. JJ 432 in pooblastilo o članstvu pomorske krovne straže, št.
SO71, izdala URSP dne 8. 5. 2001.
gny-55147
Jelerčič Nataša, Majcni 10, Sežana, študentsko izkaznico, št. 41950183, izdala
Medicinka fakulteta. gnk-55686
Jež Petra, Liparjeva cesta 49, Mengeš,
delovno knjižico. gnx-55148
Kačandol Tim, Britof 123, Kranj, delovno knjižico. gnh-55489
Kadilnik Marko, Dolenji Boštanj 41/a,
Boštanj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3651/98. gnl-55160
Kerić Muharem, Cesta revolucije 9, Jesenice, delovno knjižico. gnx-55123
Kokalj Martina, Gostičeva ulica 3, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 19342311,
izdala Visoka poslovna šola Ekonomske fakultete v Ljubljani. gnl-55410
Kolarič Jože, Vukova 10, Miklavž na Dravskem polju, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A SI 000115.
gnn-55283
Korošec Rudi, Mariborska 2, Zgornja
Polskava, delovno knjižico, št. 1420. m-759
Kozina Stanko, Zg. Škofije 77, Škofije,
delovno knjižico. gnz-55496
Kralj Daniel, Škofova ulica 3, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0241579. gnh-55639
Krevelj Sara, Na brežini 28, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnm-55359

Lapornik Vesna, Trg na stavbah 2, Litija,
delovno knjižico. gnj-55637
Lisjak Astrid, Borisa Kalina 1, Solkan,
delovno knjižico. gne-55492
Luin Ana, Podsmreka 3/c, Dobrova, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-55150
Luin Blaž, Ljubljanska 18/a, Trzin, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnu-55351
Marc Irena, Planina 94, Ajdovščina, delovno knjižico, št. 16547. gnf-55491
Matejčić Franko, Omersova ulica 48, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 22432. gny-55322
Mišič Janez, Ulica 6. junija 6, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnj-55137
Ovsenek Marjan, Brezje pri Tržiču 42,
Tržič, overjeno kopijo licenece, št. 6749/
7097-LM 68/1998. gnj-55512
Palčič Miro, Sp. Škofije 211, Škofije,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1122733. gnz-55621
Pavšelj Gašper, Brilejeva ulica 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 07200038,
izdala Visoka policijska varnostna šola.
gnh-55314
Petek Bojan, Trnovska ulica 2, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-980/94. gnp-55360
Petrič Mihael, Fošt 2, Zgornja Ložnica,
delovno knjižico, št. 14323. m-758
POSREDNIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO
KNAP DAVORIN S.P., Podgorje 39, Podgorje pri Slovenj Gradcu, original licence
št.
009373/14521/01-KN59/2000.
gns-55428
Pukl Simon, Ažmanova 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19321457, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-55717
Rataj Mirko, Žerjav 75, Črna na Koroškem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila Ford-d, tip escord 1.4 I style,
reg. št. SG 35-49S, št. šasije: WFDAXXGCAAVG25022. gnz-55696
Ravnikar Marko, Bregarjeva ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-55430
REŠILEC d.o.o., Antoličičeva 10, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1165880. gnf-55366
Robin Milica, Ulica 5. prekomorske brigade 11, Ptuj, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B 1023153.
gnd-55618
Roginić Miroslav, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-55424
Roj Vladimir, Koroška c. 44, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 019823, 019824,
019825 in 019826. gnc-55394
Saksida Andrej Silvan, Zalošče 34, Dornberk, izkaznico žrtve vojnega nasilja št.
120, izdana 28. 7. 1997. gnl-55285
Sedevčič Ines, Bobenčkova 11, Ljubljana, delovno knjižico. gno-55682
Seršen Darij, Gortanova 14, Piran - Pirano, delovno knjižico. gnt-55427
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Simonič Petra, Drašiči 56, Metlika, delovno knjižico. gni-55613

Tahirović Zlatko, Jakčeva ulica 5, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-55449

Stropnik Marina, Zagrad 64, Prevalje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0152060. gnn-55383

Večko Janez, Stari trg 260/a, Slovenj
Gradec, certifikat za prevoz nevarnega blaga št. 9350, izdalo MNZ dne 6. 6. 1997.
m-808
Vičič Tatjana, Velika Bukovica 44/a, Ilirska Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1007046.
gnt-55277

Šalehar Jože, Turjaško naselje 15, Kočevje, delovno knjižico. gnw-55474
ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0134484.
gnc-55594
Šinigoj Barbara, Kurirska 10, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. gnt-55702
Šlibar Ludvik, Tomanova pot 3, Moravče, delovno knjižico. gnc-55694
Šobar Bojan, Tesarska 5/b, Kočevje, službeno izkaznico, št. 053, izdalo Ministrstvo
za pravosodje, dne 4. 4. 2000. gnf-55116

Vidrgar Nina, Škrjančevo 10/a, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 1000236, izdala Pedagoška fakulteta. gnu-55526
Vlahovič Loreta, Goriška 31, Velenje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1011863. gnc-55369
Vogrinčič Janez, Kruplivnik 23, Grad, delovno knjižico, reg. št. 8991, ser. št.
822831, izdana 23. 3. 1967 v Murski Soboti. gne-55121

Volačanik Srečko, Piršenbreg 17/c, Globoko, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0132209. gns-55278
Vugrinec Zsuzsi roj. Szep, Središče 43,
Prosenjakovci - Partosfalva, delovno knjižico, reg. št. 57707, ser. št. 175234, izdana
5. 10. 1990 v Murski Soboti. gnt-55627
Vukovič Ivo, Gradnikova 52, Radovljica,
vpisni list za čoln, št. 02/03-2051/
83-2001. gnp-55381
Zukič Nevka, Dragonja 25, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnw-55124
Žagar Majda, Kočevska cesta 119, Kočevje, servisno knjižico, št. šasije KMHVA21LPWU248002, za avtomobil Hyundai
Accent 1.3LS. gnp-55156
Železnik Vlasta, Regentova 6, Ankaran Ankarano, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1026067.
gng-55465

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN)
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.G
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-18
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev stalnega sodnega tolmača
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave delniških družb
Javne prodaje delnic
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitev dnevnega reda
Nasprotni predlog

2477
2477
2477
2478
2478
2478
2494
2508
2516
2520
2520
2522
2529
2532
2533
2534
2558
2559
2559
2559
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2591
2591

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe in zavarovanja
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register vpisi po ZGD
Ustanovitve
KOPER
KRANJ
LJUBLJANA
MURSKA SOBOTA
Spremembe
LJUBLJANA
Izbrisi
LJUBLJANA
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
KRANJ
LJUBLJANA
NOVO MESTO
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

2592
2592
2596
2600
2601
2601
2601
2601
2601
2602
2603
2607
2610
2610
2613
2613
2613
2613
2613
2613
2614
2614
2614
2614
2616
2617
2621
2621
2623

