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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

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-49483
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
6x2; 6x4; 6x6; 6x8.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10., 11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36521.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/15/2001 Ob-49486
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da

se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.,
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
6x12 in 8x12.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10., 11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Ur.
l. RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36520.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/14/2001 Ob-49492
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TO SM 03 CMAN dimenzij:
12x12.

7., 8
8. Število prejetih ponudb: dve.
9., 10., 11., 12.
13 .Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36519.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/13/2001 Ob-49498
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.,
6. (a)

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
50x4x0,6; 75x4x0,6.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10. 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36518.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana,

Št. 11/2-75/12/2001 Ob-49499
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3.Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
3x4x0,8; 5x4x0,8; 10x4x0,8;
15x4x0,8; 25x4x0,8; 35x4x0,8;
50x4x0,8; 75x4x0,8; 100x4x0,8;
150x4x0,8.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36516.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/11/2001 Ob-49500
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15.12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.,
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
200x4x0,6 in 250x4x0,6.



Stran 2806 / Št. 43-44 / 1. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10., 11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Ur. l. RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36514.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/10/2001 Ob-49501
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire: naročnik je sprejel odloči-
tev, da se ne izbere noben ponudnik ter se
postopek zaključi iz razloga bistveno
zmanjšanih količin telekomunikacijskih
kablov za leto 2001 glede na razpisane
količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava telekomunikacijskih
kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
15x4x0,6; 25x4x0,6; 35x4x0,6.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10., 11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Ur.
l. RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36513.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 11/2-75/9/2001 Ob-49502
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
150x4x0,6.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10., 11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Ur.
l. RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000,
Ob-36512.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

Št. 11/2-75/17/2001 Ob-49503
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro doba-
vitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire: naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik ter se posto-
pek zaključi iz razloga bistveno zmanjšanih
količin telekomunikacijskih kablov za leto
2001 glede na razpisane količine.

5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skih kablov tipa TK 59 (G)M dimenzij:
100x4x0,6.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10., 11. , 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36522.

Telekom Slovenije d.d. Ljubljana

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 5/01 Ob-49688
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 11. maj 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Prenova – Gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja črpalnega
vodnjaka na Sorškem polju.

7. Pogodbena vrednost: 50,931.450
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,297.600 SIT in 50,931.450 SIT SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 in št. 12/01.

13.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 7/01 Ob-49691
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 11. maj 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mont Grad, d.o.o., Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Gerbičevi.

7. Pogodbena vrednost: 135,844.151,22
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

151,442.152,98 SIT in 135,844.151,22 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št.
60-62/00; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 in št. 12/01.

13.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

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

Št. 0512/3-308/138-00 Ob-49600
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za servisira-
nje birotehnične opreme, ki je izven garan-
cijskega roka.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
13. 3. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na delni ponovni javni razpis je
prispela ena veljavna ponudba. Ker na javni
razpis nista prispeli ponudbi vsaj dveh po-
nudnikov, javni razpis v skladu s 1. točko
34. člena ZJN ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.,
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 12 z dne 23. 2.
2001, Ob-44171.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve
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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 120-06-470-1/01 Ob-49449
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 29, 1000

Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradnja I. faze ob-
jekta Zavoda za zdravstveno varstvo
Ljubljana.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Zaloška 29.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: predvidoma 1. 10.
2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, Steiner tel.
01/283-55-96.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 351-03-1/00-4 Ob-49512
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

2250 Ptuj, tel. 02/772-73-11, faks
02/771-78-31.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: gradbena, obrtni-
ška in instalacijska dela ter zunanja ure-
ditev za rekonstrukcijo in dozidavo po-
družnične šole Grajena.

4. Kraj dobave: naselje Grajena, Mestna
občina Ptuj.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Me-
stna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Ivan Vidovič,
tel. 02/772-73-11.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: pogodba se bo podpisa-
la na ključ, ocenjena vrednost del:
270,000.000 SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 5. 2001.

Mestna občina Ptuj

Št. 187/2001 Ob-49540
1. Naročnik: Javni zavod Radiotelevizija

Slovenija.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Kolodvorska 2, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: čiščenje poslovnih
prostorov, dvorišč, zelenic v lasti RTV
Slovenija ter stiskanje smeti za obdobje
treh let, ca. 51.000 m2.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ko-
per, Nova Gorica, Lendava.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljub-
ljana, Marjan Kralj (tel. 01/475-43-67) ozi-
roma Miklavž Lovšin (tel. 01/475-20-27).

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik si pridržuje pra-
vico, da bo zaradi morebitne selitve zame-
njave prostorov sklenil aneks k pogodbi z
izbranim izvajalcem storitev po enakih po-
gojih kot v osnovni pogodbi.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 5. 2001.

Javni zavod
Radiotelevizija Slovenija

Ob-49629
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, tel.
04/237-31-40, faks 04/237-31-40 (Od-
delek za okolje in prostor).

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: obnova Maistrove-
ga trga v Kranju.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Domplan, d.d., Kranj, Bleiweisova 14, tel.
04/206-87-89 (Jerala).

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2001.

Mestna občina Kranj

Ob-49645
1. Naročnik: Statistični urad Republike

Slovenije.
2. Naslov naročnika: Vožarski pot 12,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: predmet javne-
ga razpisa so storitve, ki se potrebujejo
za izvedbo Popisa prebivalstva, gospo-
dinjstev in stanovanj v Republiki Slove-
niji v letu 2002 (v nadaljevanju
PP-2002). Potrebne so obsežne in različ-
ne vrste storitev za katere so nujne temelji-
te predhodne priprave. Kritični trenutek
PP-2002 je 31. 3. 2002 ob 24. uri. Pri-
prave ter izvedba planiranih del se začnejo
izvajati s podpisom pogodbe z izbranim(i)
ponudnikom(i), ter se zaključijo predvido-
ma 30. 9. 2002.

Naročnik pričakuje ponudbe posamez-
nih ponudnikov ali skupin ponudnikov (kon-
zorcijev). Razpisuje se storitev v celoti. Sto-
ritev obsega pripravljalna dela, dela v času
popisovanja na terenu in dela po popisova-
nju na terenu.

3.1. Pripravljalna dela
Izvajalec v okviru pripravljanih del:
(1) prejme vsebinsko in tehnično doku-

mentacijo,
(2) pripravi ustrezno varovane prostore

za delo osrednjega popisnega središča,
(3) zagotovi usposobljeno tehnično

osebje,
(4) najame in izšola obdelovalce popi-

snega gradiva,
(5) pripravi logistično, delovno, računal-

niško opremo,
(6) pripravi programsko opremo za gra-

fično obdelavo, evidentiranje prispelosti gra-
diva, zajemanje, šifriranje in logično kon-
trolo,

(7) opravi skupaj z naročnikom funk-
cionalni preiskus strojne in programske
opreme,

(8) tehnično oblikuje popisne obrazce
na podlagi vsebinskih definicij in dogovorje-
nih struktur obrazcev (osnovni popisni vpra-
šalnik za osebo: 2,500.000 kosov, osnovni
popisni vprašalnik za stanovanje: 800,000
kosov, osnovni popisni vprašalnik za stav-
bo: 600,000 kosov, pomožni popisni vpra-
šalnik za gospodinjstvo: 800,000 kosov;in
izjava o narodni/etnični pripadnosti in vero-
izpovedi: 500,000 kosov; upoštevajoč dvo-
jezičnost za območja manjšin in potrebo po
popisnih vprašalnikih za rezervo; vsak po-
samezen popisni vprašalnik predviden za
grafično obdelavo bo opremljen z enoznač-
no črtno kodo; vsaka mapa za popisno gra-
divo za vsak popisni okoliš bo označena z
enoznačno črtno kodo),

(9) sprejme podatke za predizpis in vse
šifrante od naročnika,

(10) natisne osnovne (in pomožni popi-
sni vprašalnik za gospodinjstvo) popisne
vprašalnike (tisk in predtisk vsebin predpo-
pisnih podatkov),

(11) uredi in distribuira popisno gradivo
v 50 območnih popisnih centrov,

(12) zagotovi varovanje opreme in po-
datkov,

(13) omogoči nadzor nad delom.
3.2. Dela med popisovanjem na terenu

(od 1. 4. 2002 do 15. 4. 2002).
Izvajalec v okviru del med popisovanjem

zagotavlja:
(1) sprejemanje ter evidentiranje prispe-

losti dogovorjeno urejenega popisnega gra-
diva od območnih popisnih komisij v ob-
močnih popisnih središčih,

(2) procesno shranjevanje popisnega
gradiva (ocenjeno na 25t – 30t obrazcev),

(3) tekočo dobavo ocenjene količine re-
zervnih obrazcev (v primeru zahtevka).

3.3. Dela po zaključenem popisovanju
na terenu (od 16. 4. 2002 do 30. 9. 2002).

Izvajalec opravi:
(1) grafčino obdela popisne vprašalnike

(skeniranje in OCR),
(2) zajame podatke na popisnih vprašal-

nikih (šifriranje, verifikacija razpoznanih
polj),

(3) logično kontrolira podatke na podlagi
postavljenih kriterijev (ocenjeno na 70 ob-
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delovalcev popisnega gradiva v dveh izme-
nah na 35 delovnih postajah),

(4) kontrolira zajeme na podlagi predpi-
sanih kriterijev za popisne okoliše, občine,
osebe, stavbe, stanovanja,

(5) pripravi popisno gradivo za oddajo
(mape s popisnim gradivom),

(6) pripravi bitne slike popisnih obraz-
cev,

(7) pripravi popisne podatke za oddajo,
(8) pripravi aplikativno programsko opre-

mo za oddajo,
(9) pripravi poročila o delu, nadzoru in

zagotavljanju varovanja,
(10) odda gradivo, podatke in poročilo

(fazno in zaključno).
4. Kraj dobave: /
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 15. 6. 2001.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 462/01 Ob-49437
1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega

Voranca Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Toneta Tom-

šiča 5, 4270 Jesenice, faks
04/58-63-174.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava živil za potrebe osnovne
šole:

1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. ribe;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje;
6. sadni sokovi in sirupi;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi;
8. ostalo prehrambeno blago.
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na
dobavo vseh artiklov v celoti (sklopi od 1 do
8), posamezne sklope v celoti ali posamez-
ne podsklope, kjer so določeni.

4. Kraj dobave: fco Osnovna šola Preži-
hovega Voranca, Jesenice, Cesta Toneta
Tomšiča 5.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 9.
2001 do 31. 8. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Sta-
tistični urad Republike Slovenije, Parmova
33, Smrekar Tomaž tel.: (0)1 2340 800 ali
Mirko Klanjšek tel. 2340 622.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: Statistični urad Republi-
ke Slovenije, Vožarski pot 12, Petar Delak,
tel.: (0)1 2415 110.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2001.

Statistični urad
Republike Slovenije

Št. 352-01-2/01-1 Ob-49735
1. Naročnik: Občina Mežica, Trg svobo-

de 1, 2392 Mežica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 1,

2392 Mežica, tel: 02/82-79-350, faks:
02/82-79-359 e-pošta: info @mežica.si.

3. Vrsta blaga, gradnje ali storitev ki
bodo predvidoma naročena v naslednjih
12 mesecih: predmet razpisa bo podeli-
tev koncesije za opravljanje gospodar-
ske javne službe čiščenja komunalnih
odpadnih voda.

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

ročila: javni razpis se bo predvidoma izve-
del v juniju 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: do-
datne informacije se lahko zahtevajo pri Od-
delku za gospodarske javne službe na tel:
02/82-79-354.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 5. 2001.

Občina Mežica

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice, Cesta To-
neta Tomšiča 5, razpisno dokumentacijo iz-
daja tajništvo, Marta Klinar; dodatne infor-
macije daje Vesna Milonik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33486, sklic na 22/6 za razpi-
sno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 6. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Prežihovega Vo-
ranca Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5,
4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 2001 ob 13.30, v prostorih tajništva
Osovne šole Prežihovega Voranca Jesenice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: lastna bianco menica po-
nudnika, in sicer v višini 10% od vrednosti
njegove ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v
zadnjih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni
skupaj.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 30. 8. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 27. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice

Št. 31 Ob-49438
1. Naročnik: Osnovna šola Šentvid, Pru-

šnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana
Šentvid, tel. 01/512-49-33, faks
01/512-15-17.

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

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

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

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

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

Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana
Šentvid – v tajništvu šole, dodatna pojasnila
in informacije ponudniki dobe pri Vilmi Ko-
vač na tel. GSM – 031-798-070 ali
01/512-49-33, faks 01/512-15-17, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 2. 6. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 50104-603-52069.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Šentvid, Prušni-
kova 98, 1210 Ljubljana Šentvid.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Šentvid, Prušnikova 98,
1210 Ljubljana Šentvid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2001.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2001.
Osnovna šola Šentvid

Št. 020-32/01 Ob-49439
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

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

pisarniškega materiala.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo je razdeljeno na pet sklopov – sklop
1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5 in, sicer:

Sklop 1: fotokopirni papir A4-(White PPC,
Euro copy) 80g, fotokopirni papir A3-(White
PPC, Euro copy) 80g, papir za laserske ti-
skalnike A4.

Sklop 2: kuverte, mape, registratorji,
ostalo (samolepilne nalepke, pregradni kar-
toni, vročilnice, naročilnice idr.).

Sklop 3: ostali pisarniški material (ke-
mični svinčniki, tehnični svinčniki, spenjal-
ci, sponke za papir, luknjač, radirke, lepilo,
korekturno sredstvo, flomastri, post-it lističi,
škarje za papir idr.).

Sklop 4: tonerji, zapisovalni mediji (di-
skete, CD).

Sklop 5: računalniški potrošni material.
Pogodba se bo sklenila za izvedbo stori-

tev vsakega sklopa iz obsega javnega naro-
čila posebej.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitev enega ali več sklopov.

4. Kraj dobave: Dunajska 48, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudbe v variantah niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek iz-
vedbe dobav bo s sklenitvijo pogodb s po-
nudniki predvidoma v začetku julija 2001.
Trajanje dobave je predvideno za vse sklo-
pe do 31. decembra 2002.

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

cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v pisar-
ni Liljane Brancelj, na Dunajski 48, Ljublja-
na, 3. nadstropje, ali jo dobijo v elektronski
obliki na e-mail naslovu: Aleksandra.Zu-
mer@gov.si. Dodatne informacije lahko za-
htevajo pri Liljani Brancelj, tel. 47-87-386,
faks 47-87-423.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo po pošti ali telefak-
su je 22. 6. 2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datu-
mu za predložitev ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudniki lahko
predložijo svoje ponudbe najkasneje do
27. 6. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda 27. 6. 2001 ob 11. uri, v veliki
sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

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

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): v pri-
meru, da bi skupina ponudnikov predložila
skupno ponudbo, morajo skupni ponudbi
predložiti pogodbo o skupni izvedbi naroči-
la, v kateri bodo urejena in določena njiho-
va medsebojna razmerja glede izvajanja do-
bave, ki je predmet tega javnega razpisa.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 60 dni po oddaji ponudbe. Predvi-
devamo, da bo odločitev o sprejemu po-
nudbe sprejeta konec meseca junija.

15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za ocenitev ponudb sta ponudbena cena
(95%) in odzivni čas (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 021-02-34/2001 Ob-49528
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS
za okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana, tel. 01/23-17-268, faks
01/43-29-271.

3. Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.
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Zap. št. Naziv materiala Količina

1. fotokopirni papir A4 8000  zav.
2. fotokopirni papir A3 30  zav.
3. faks papir – role 216mm x 30m x 12mm 80  rol

kuverte
4. format A4 /bele, silikonske/ 11000  kom.
5. format A5 /bele, silikonske/ 7000  kom.
6. amerikanke /bele, samolepilne/ 20000  kom.
7. kuverte s povratnico, obr. 0,44 N 30000  kom.
8. kuverte s povratnico, obr. 0,44 S-s spor.o prisp. poš. 20000  kom.
9. vabilo, obr. 0,50 6500  kom.

mape
10. herbarij mapa s trakom/brez klape/ 500  kom.
11. plastificirana mapa z zavihki z elastiko 20  kom.
12. prešpan mapa/s klapo/ 800  kom.
13. ovoj za spise /rjav, - obr. 0,14 - prirejeno za računalniški izpis s tiskalnikom! 15000  kom.
14. ovoj za spise /upr. post/ - obr. 0,111 10000  kom.
15. popis spisa, obr. 8,154 10500  kom.

registratorji
16. A4 – široki /samostoječi/Biroline 750  kom.
17. A4 – ozki /samostoječi/BIROLINE 400  kom.

ostalo
18. samolepilne nalepke (38x75)-pola 500  pola
19. kolegij blok A4 /črtan/ 300  kom.
20. kartice za kartotečno kazalo /rumeno, belo/, obr. 0,116 10000  kom.
21. pregradni kartončki od A do Ž 20  kom.
22. vročilnice, obr. 0,13 10000  kom.
23. prijava nastopa dopusta, obr. 0,54 50  kom.
24. potni nalog za pot. promet, obr. 4,7 100  kom.
25. list odsotnosti - obr. 0,37 500  kom.
26. abecedna kazala /indeks za registrator, A4 - od A do Ž/ 300  kom.
27. knjižica motornega vozila, obr. 4,22 80  kom.

tonerji
28. za fotokopirne stroje /Canon NP 6030/ 15  kom.
29. toner za tiskalnik Fujitsu 16 ADV 1  kom.
30. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 p 20  kom.
31. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 5 -M 4  kom.
32. za laserske tiskalnike/Laser Jet HP - 4 P 4  kom.
33. za laserske tiskalnike/Laser Jet 4 L 4  kom.
34. toner za fax Canon FX3 Cartridge H 11 6381-910 2  kom.
35. toner za tiskalnik Optra S 1255 12  kom.
36. toner za tiskalnike Lexmark Optra 710 color 1  kom.
37. kartuše za faks Canon BJ, BX2-črna 40  kom.
38. kartuše za faks Canon L 250 6  kom.
39. kartuše za tiskalnike /Epson Stylus 820/ 150  kom.
40. kartuše za tiskalnike Packard 710 C 7  kom.

trakovi
41. za pisalne stroje /Olivetti ET 112/ 15  kom.
42. za matrične tiskalnike /Epson LQ 570/ 20  kom.

diskete in kasete
43. diskete 3,5 HD /1/10/ 180  škatelj
44. škatle za shranjevanje disket /1/10/ 30  kom.

PVC proizvodi
45. folije za printerje /Laser A4. 1/50/Basf 6  zavitkov
46. PVC mapa s sponko 5628 ESS. 1200  kom.
47. PVC mapa-srajčke /A4-L, nedrseče/, za vpenjanje 5000  kom.

ostalo
48. kemični svinčniki /G1-07 ali podobno/ 500  kom.
49. kemični svinčniki /Pilot BPS GP Medium, 1.0/ - črni+modri 200  kom.
50. tehnični svinčniki 0,5 UNIX ali podobno 100  kom.
51. vložki za kemične svinčnike / Pilot ali podobno / 500  kom.
52. vložki za tehnične svinčnike, 0,5 /1/12/ 30  kompl.
53. spenjalec /Leitz 5501 B91 ali podobno/ 40  kom.
54. sponke za papir /vel. 14/ 350  škatelj
55. sponke za papir /vel. 12/ -barvne 700  škatelj
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Zap. št. Naziv materiala Količina

56. sponke za spenjač 500  škatelj
57. razpenjalec sponk 1029 A 45  kom.
58. luknjač /Sax 408 ali podobno/ 45  kom.
59. radirka-Factis 60 RP ali podobno 70  kom.
60. lepilo /21gr./ UHU ali podobno 210  kom.
61. lepilni trak 450  kom
62. korekturno sredstvo 200  kom.
63. flomastri /signir, 1/4/ 130  kompl.
64. post-it lističi /srednji, kocka/, 76 mm x 76 mm 600  kom.
65. post-it lističi /mali/, 38 mm x 51 mm 500  kom.
66. škarje za papir 40  kom.
67. ravnilo PVC/30 cm 40  kom.
68. flomaster Staed+B62. 358 9 D okr.perm. ali podobno 40  kom.
69. blazinice za žige /Trodat 4480/črna 50  kom.
70. blazinice za žige /Trodat 4913/ črna 50  kom.
71. blazinice za žige /Trodat 4924/črna 50  kom.
72. stojalo za selotejp - Scotch ali podobno 40  kom.
73. papirnate brisače 30  kom.
74. špirale za vezavo papirja Reliutre Plastque-Binding Elment vel. 10, 12,5, 14, -barvne 500  kom
75. podložni karton Lamirel 500  kom
76. folija prozorna Prestige 80 Cristal 500  kom
77. podloge za na mizo-tekoče leto 10  kom
78. M1,obr. 8,247 50  kom
79. MDČ,obr. 8,246 50  kom
80. .M3, obr. 8,252 50  kom
81. PD-PO obr. 0,49 50  kom
82. PD-1 obr. 0,48 50  kom
Vseh postavk skupaj= 82

4. Kraj dobave: sedeži posameznih ob-
močnih enot Inšpektorata RS za okolje in
prostor (dalje IRSOP):

1. Območna enota IRSOP Ljubljana, Vil-
harjeva cesta 33, Ljubljana;

2. Območna enota IRSOP Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje;

3. Območna enota IRSOP Koper, Trg
Brolo 4, Koper;

4. Območna enota IRSOP Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj;

5. Območna enota IRSOP Murska So-
bota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota;

6. Območna enota IRSOP Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;

7. Območna enota IRSOP Novo mesto,
Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto in

8. Območna enota IRSOP Maribor, Uli-
ca heroja Tomšiča 2, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave: do 15. 7. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Inšpektorat RS
za okolje in prostor, Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana; Tereza Horvat.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: se ne zahteva.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za oko-

lje in prostor, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana;
soba 111/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 6. 2001 ob 10. uri, v prostorih Inšpek-
torata RS za okolje in prostor, Vilharjeva 33,
Ljubljana, v mali sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: se ne zahteva.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik finansira razpisano naročilo v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS in pogodbo.

Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo ve-
ljati do 15. 7. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 29. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo točkovana in s tem ovrednotena s toč-
kami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:

– ponudbena cena 90 točk,
– odzivni čas 10 točk.
Izbran bo ponudnik z največjim številom

točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na naslo-
vu naročnika, kontaktna oseba je Tereza
Horvat.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva je bila odposlana 24. 5. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Ob-49440
1. Naročnik: Kemijski inštitut.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-60-337, faks
425-92-44, janez.toplisek@ki.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: kromato-
grafski HPLC analizni sistem s temi mi-
nimalnimi zahtevami: avtomatski vzor-
čevalnik s hlajenjem vzorcev in gretjem
HPLC kolone, 50 ali več vzorčevalnih
mest; detektor UV/VIS, opcija “diode ar-
ray”; ustrezna programska oprema za
vodenje sistema in obdelavo meritev;
obvezna EQ (equipment qualifikation) in
njeno dokumentiranje, trajno shranjeva-
nje neobdelanih meritev in nadzorovan
dostop do podatkov.

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

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

variantne ponudbe naj imajo ločene ponud-
bene predračune.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: čim prej.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: mag. Janez
Toplišek (za splošnopravne zadeve), dr. Mir-
ko Prošek za tehnične zadeve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5 dni pred iz-
tekom roka za oddajo ponudbe.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. junij 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001 ob 9. uri, sejna soba
Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pred-
plačil ni. Plačilo po podpisu prevzemnega
zapisnika.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: naročnik bo zahteval
dokazila po 41. in 42. členu ZJN-1 samo
od izbranega ponudnika – razen dokazil, ki
jih je treba priložiti k sami ponudbi, in si-
cer: kopija izpiska iz sodnega registra,
BON-3 ali drug vsebinsko enakovreden iz-
kaz banke.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od roka za od-
dajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za tehnično-strokovna vprašanja se
obračajte na dr. Mirka Prošeka (mirko.pro-
sek@ki.si), za splošno-pravna in finančna
vprašanja pa na mag. Janeza Topliška (ja-
nez.toplisek@ki.si).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Kemijski inštitut

Ob-49509
1. Naročnik: Vrtec Zelena jama, Zvezna

ul. 24, 1110 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Zelena ja-

ma, Zvezna ul. 24, 1110 Ljubljana, tel.
01/5426-940, faks 01/5403-636, e-mail:
vrtec.zelena-jama@guest.arnes.si.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,

4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Zelena jama, Zvez-

na ul. 24, 1110 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije:, Vrtec Ze-
lena jama, Zvezna ul. 24, 1110 Ljubljana –
v tajništvu vrtca, dodatna pojasnila in in-
formacije ponudniki dobe na tel.
01/5426-940, faks 01/54-03-636, vsak
dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 6. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudni-
ki dvignejo v tajništvu šole od 2. 6. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 50103-603-45559.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Zelena jama, Zvezna ul.
24, 1110 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2001 ob 10. uri v prostorih
Vrtca Zelena jama, Zvezna ul. 24, 1110
Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne

poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

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

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

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 7. 2001.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 5. 2001.
Vrtec Zelena jama Ljubljana

Ob-49510
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
osebni računalniki, prenosni računalniki,
ročni računalnik, laserski tiskalniki, brizgalni
tiskalniki, matrični tiskalniki, tiskalnik črtne
kode, čitalnika črtne kode, optični čitalniki,
cd zapisovalniki, strežnik, lahki odjemalec.
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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: najkasneje
julij do avgust 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Marjana Predan, e-mail: marjana.pre-
dan@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 sklice-
vanjem na št.: 5-500.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Pr-
vomajska 1.

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

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

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001 – naroč-
nik bo odločitev o sprejemu ponudbe spre-
jel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: upora-
ba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46885.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-49511
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material, razni obrazci in drobni in-
ventar.

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

4. Kraj dobave: fco ekonomat naročni-
ka - razloženo.

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

zaključka ali trajanje dobave: od julija 2001
do julija 2002, z možnostjo podaljšanja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, Pravna služba - Andreja Trstenjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 6. 2001,
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 5.950 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, Pravna
služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2001, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po dobavi oziroma v izjavi naveden rok pla-
čila.

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

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

– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj 100%
razpisane vrste blaga,

– da zagotavlja redno dostavo: fco eko-
nomat naročnika - razloženo,

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da ima izjavo o roku dobave,
– da ima strokovna priporočila (refe-

rence),
– da ima izjavo o kvaliteti ,
– da predloži izjavo banke o pridobitvi

bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti, v višini 10% vrednosti po-
sla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Veljavnost ponudbe:
14. 8. 2001, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, plačilni pogoji 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Št. 381-01 Ob-49526
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/543 1100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

pediatričnega ehokardiografskega apa-
rata.

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 3. 7. 2001.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2001 ob 12. uri, seminar I, v 1.
kleti glavne stavbe Kliničnega centra, Zalo-
ška cesta 7, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 3. 11. 2001.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. novembra 2001. Predvideni datum
odločitve konec meseca julija.

15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za ocenitev sta dve in sicer:

1. Ponudbena cena 60% in
2. Kvaliteta 40%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 382-01 Ob-49527
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/543 1100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

operacijske mize.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 26. 6. 2001.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001 ob 12. uri, predavalnica
IV., I. nadstropje v glavni stavbi Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 7.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 25. 10. 2001.

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

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. oktobra 2001. Predvideni datum
odločitve konec meseca julija.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 29/1474/2001 Ob-49571
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-27-02,
tel. št. 01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zaščitnih relejev z dodatno opremo in
osciloperturbografov (lokatorjev napak).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo
izdelane celovito za vsako tehnično celoto
in sicer: A. zaščitni releji (tip A, opisan v
tehnični specifikaciji); B. zaščitni releji (tip
B, opisan v tehnični specifikaciji); C. Osci-
luperturbografi (lokatorji napak). Ponudnik
lahko ponudi posamezen sklop naveden
pod tč. (A ali B. ali C).

4. Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
30. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v Dejavnosti uprav-
ljanja prenosnega omrežja III. nadstropje,
Dejana Kneževič, dodatne informacije An-
drej Ribič.

(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 na-
kazilo 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: 4. 7. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 5, prevzemnik Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 4. 7. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% skupne ponudbe-
ne vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po posameznih dobavah in mon-
tažah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati in predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

1. Bančna garancija za resnost po-
nudbe, ki se glasi na 5 % od skupne ponud-
bene vrednosti.

2. Izpolnjen obrazec “Ponudba“.
3. Izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila.
4. Registracija podjetja pri pristojnem

organu, oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list. (datum izdaje listine IN, če
ponudnik ne predloži originala, njene ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni). V
primeru iz točke 14 tega navodila, mora
ponudnik predložiti naveden dokument tudi
za podizvajalce.

5. Pravnomočno odločbo - dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročanja (datum nje-
ne overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
in potrdilo pristojnega organa, da predlože-
na odločba izkazuje dejansko stanje oziro-
ma, da stanje od izdaje odločbe ni bilo spre-
menjeno (datum izdaje potrdila ne sme biti
starejše od 90 dni). V primeru iz točke 14
tega navodila, mora ponudnik predložiti na-
veden dokument tudi za podizvajalce.

6. Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne sme 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 14 tega
navodila, mora ponudnik predložiti naveden
dokument tudi za podizvajalce.

7. Potrdilo Ministrstva za finance -
Davčne uprave, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(Datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni). V primeru iz točke 14 tega navodila,
mora ponudnik predložiti naveden doku-
ment tudi za podizvajalce.

8. Potrdilo Ministrstva za pravosodje -
kazenske evidence, da ponudnikovi vod-
stveni delavci v preteklih petih letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (Datum potr-
dila ne sme biti starejši od 90 dni). V prime-
ru iz točke 14 tega navodila, mora ponudnik
predložiti naveden dokument tudi za podiz-
vajalce.

9. Potrdili Okrožnega sodišča, iz ka-
terih je razvidno da (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni):
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– ponudnik ni plačilno nezmožen, v
prisilni poravnavi, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave, da njegovo poslovanje ni bi-
lo s sodno ali drugo odločbo v zadnjih 5
letih ustavljeno.

V primeru iz točke 14 tega navodila,
mora ponudnik predložiti navedeni potrdili
tudi za podizvajalce.

10. Z manjkajočimi podatki izpolnje-
na pogodba, parafirana na vsaki strani, pod-
pisana in potrjena z žigom.

11. Izpolnjen obrazec ponudbenega
predračuna.

12. Parafiran vzorec bančne garanci-
je za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. Parafiran vzorec bančne garanci-
je za odpravo napak v garancijskem roku.

14. Če ponudnik zagotavlja kapacite-
te s podizvajalci ali v obliki poslovnega so-
delovanja, mora ponudnik predložiti pogod-
bo s podizvajalci oziroma pogodbo o sku-
pnem nastopanju.

15. Parafiran vzorec menične izjave v
primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca.

16. Pisna dokazila in informacije iz
katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga
s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugi-
mi pravicami Pogodbe med ponudnikom in
pricipali ali zastopniki ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponu-
dnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta po-
godbe v Republiki Sloveniji).

17. Podatki o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstne dobave in montaže ter izde-
lane tehnične dokumentacije, iz katerih je
razvidna stopnja gotovosti del in zasede-
nost oziroma razpoložljivost kadrovskih ka-
pacitet, ponudnika in dejanskega izvajalca.

18. Potrjene reference proizvajalca za
identično opremo najmanj tri za zadnjih 5
letih, z možnostjo ogleda v času trajanja
razpisa. Ponudnik navede predmet in št.
pogodbe ter kontaktno osebo končnega
uporabnika (naslov in telefonska številka).
Resničnost podatkov potrdi ponudnik, na-
ročnik pa jih ima pravico preveriti.

19. Mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu s 6.čl. Odredbe o finančnem poslo-
vanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99 in 78/99). Odredba nalaga naročni-
ku, da kot nesposobne izvajalce izloči vse
izvajalce, ki ne bodo izkazali pravočasnega
poravnavanja svojih obveznosti do dobavite-
ljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Za-
to posebej opozarjamo, da se odredba ne
omejuje samo na obveznosti v ponudbi vklju-
čenih podizvajalcev. Poleg tega odredba za-
hteva, da mora mnenje potrjevati poravnane
obveznosti do dneva oddaje ponudbe, kar
pomeni, da mora imeti mnenje pooblašče-
nega revizorja enak datum kot je datum od-
daje ponudbe. V drugačnem primeru smo
tako ponudbo dolžni zavrniti kot nepravilno.

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: ponudba mora veljati
do 4. 9. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
Potrjene reference proizvajalca za identič-
no opremo na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: objava predhodnega
razpisa je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
36-38/2001 z dne 18. 5. 2001,
Ob-48602.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

omrežja

Št. 387 Ob-49592
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444, faks
04/25-69-442.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ultrazvoč-
ni aparat za kardiološki laboratorij.

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

4. Kraj dobave: kardiološki laboratorij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so predvidene.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila (Roman Potočnik).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51500-603-34158 .

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5 % od ponujene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po odpiranju, predvideni datum
odločitve je 5. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(do 10 točk), plačilni pogoji (do 5 točk), čas
garancije (do 3 točke), rok dobave (do 2
točki).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Ob-49597
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: mobilni
kompresor 1 kos.

(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 Tr-
bovlje.

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 kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Oddelek za investicije (Mar-
jana 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 6. 7.
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 kontak-
tni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti seboj vse
podatke potrebne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje - Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek) Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2001 ob 10. 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 skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 9. 9. 3001; 24. 7. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– fiksnost cene do 5 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov do 5

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 25. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Št. 900/4 Ob-49598
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo za
pobiranje in odvoz odpadkov, dvoosno
tovorno vozilo s skupno težo do 18 ton –
pogon 4×2, kratka kabina, moč motorja do
275 KS, z nadgradnjo za pobiranje in odvoz
odpadkov, prostornine 15 m3, z vpisnim ko-
ritom od 1,7 m3 do 2 m3 i prirejenim meha-
nizmom za pobiranje posod od 120 l do
900 l.

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

4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve 120 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., EE Komunala,
Mirka Vadnova 1 Kranj, kontaktna oseba je
Viljem Frelih, tel. 04/28-113-51.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT nakazati na žiro
račun št. 51500-601-10607 pri APP RS
podružnica Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 3. 8. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila minimalno 30 dni po izstavitvi fak-
ture.

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

ponudbo predloži skupina ponudnikov, mo-
ra predložiti tudi medsebojno pogodbo, v
kateri so opredeljene pravice in obveznosti
ponudnikov, predvsem pa odgovornost
posameznega ponudnika za izvedbo naro-
čila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 18. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične zahteve,
2. cena,
3. rok dobave,
4. garancija,
5. plačilni pogoji,
6. estetske in funkcionalne lastnosti.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 5. 2001.
Komunala Kranj

javno podjetje, d.o.o.

Št. 1. 5. - 2397/01 Ob-49618
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d..
2. Naslov naročnika: Kolodvorska

ul. 11, 1506, Ljubljana; tel. 291-42-15,
faks: 291-48-06.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
implementacija, šolanje in predaja v
obratovanje standardnih poslovnih apli-
kacij SAP R/3 (mySAP.com) ter nadgrad-
nja in vzdrževanje računalniške opreme
za poslovni informacijski sistem (PIS),
kot sledi:

(b) Sklopi:
LOT 1: SAP R/3 (mySAP.com) sistem in

integracija,
LOT 2: SAP R/3 implementacija MM,

SD in CO-2,
LOT 3: Licence za programsko opremo

MySAP.com,
LOT 4: Nadgradnja obstoječih strežni-

ških sistemov,
LOT 5: Vzdrževanje obstoječih strežni-

ških sistemov Compaq,
LOT 6: SAP svetovanje.
Ponudniki lahko dajo ponudbe za posa-

mezni sklop (lot) ali za poljubno kombinaci-
jo sklopov (lotov) od 1 do 6.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska
ul.11.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav je v 30 dneh od veljavnosti pogodbe.
Trajanje dobav je 15 mesecev za lot 1 in 2, 6
mesecev za lot 3, 4 mesece za lot 4, najmanj
3 leta za lot 5 in 12 mesecev za lot 6.

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

leznice d.d., Center za informatiko, Kolod-
vorska 11, 1506 Ljubljana, mag. Jože Kan-
duč, tel. 291-42-44, faks 291-48-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 6. 2001,
vsak delavnik od 8. do 15. ure, v petkih do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
30.000 SIT, je treba nakazati na račun št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. julij 2001, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Kolod-
vorska ul. 11, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. julij 2001, ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:

LOT 1 150.000,00 menica z menično
izjavo,

LOT 2 1.600.000,00 bančna garancija,
LOT 3 1.600.000,00 bančna garancija,
LOT 4 600.000,00 bančna garancija,
LOT 5 600.000,00 bančna garancija,
LOT 6 150.000,00 menica z menično

izjavo.
11. Pogoji financiranja in plačila in /ali

sklicevanje na določila v predpisih: pred-
plačila ni. Plačilni rok je 60 dni po dobavi
opreme ali opravljeni storitvi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): izvajalec, iz-
vajalec s podizvajalci, skupina ponudnikov.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
zakona o javnih naročilih: izpolnjevati mo-
ra vse izločilne (knock-out) kriterije, kot so
navedeni v razpisni dokumentaciji in ki se
nanašajo na zmožnost ponudnika in njegov
tržni položaj ter na skladnost ponujene opre-
me in storitev glede na zahteve.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2001; predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 2. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– zmožnost ponudnika in njegov tržni po-

ložaj: 40%,
– ponujena oprema in storitve: 30%,
– ponujena cena in stroški vzdrževanja

opreme: 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izvajalec lota 6 ne more biti hkrati
tudi izvajalec lota 2.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 903/01 Ob-49643
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/208-30-00, faks
04/208-36-00.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: demonta-
ža obstoječega, dobava in montaža no-
vega mostnega dvigala-žerjava z nosil-
nostjo 200 kN za HE Savica.

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

4. Kraj dobave: Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek del 1. 8. 2001, zaključek predvi-
doma konec oktobra 2001.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 15.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 6. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2001 ob
11. uri, v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.,
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi, II.
nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni po dokončni dobavi in montaži.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od roka določe-
nega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: cena,
rok dokončne dobave in izvedbe vseh del,
plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled mesta dobave in montaže bo
12. 6. 2001 ob 10. uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 1 Ob-49644
1. Naročnik: Osnovna šola Antona To-

maža Linharta Radovljica.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta

27, telefon 04/531-46-94, faks:
04/531-44-37.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino in podskupino, in
sicer:

– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo, podskupina jabol-

ka, podskupina krompir,
– konzervirano sadje in sadni sirupi,
– jajca,
– mlevske izdelke in testenine,
– čaje in suho sadje,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Antona

Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, 4240 Radovljica in podružnične šole v
Ljubnem, Mošnjah in Begunjah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica,
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, kon-
taktna oseba je Vanja Čufar, telefon
04/531-46-94.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija poš-
lje po pošti, po elektronski pošti ali na di-
sketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31359.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola A. T. Linharta
Radovljica, Kranjska cesta 27, 4240 Ra-
dovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli
A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta
27, 4240 Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če je
vrednost ponudbe za posamezno skupino
artiklov ali v kumulativi višja od 30 milijonov
SIT, je potrebno predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene vrednosti. Bančna garancija mora biti
v tem primeru veljavna do 1. 8. 2001, če pa
je vrednost ponudbe manjša, je potrebno
predložiti menico v vrednosti 5% od vredno-
sti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45 dnevni rok plačila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 7.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
12. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Osnovna šola A. T. Linharta
Radovljica

Št. 1504-4/72-01 Ob-49646
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. št. 01/30-77-200, št.
faksa: 01/23-12-182.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdrav-
ljenju zavarovanih oseb z inkontinenco.

Specifikacija pripomočkov in količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

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

4. Kraj dobave: območje RS Slovenije
(lokacije domov za starejše, socialnovarstve-
nih zavodov in zavodov za usposabljanje).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodba se
sklene takoj po koncu razpisnega postopka
za obdobje treh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana, soba 204 - Darin-
ka Nikolič, dodatna pojasnila razpisne do-
kumentacije se lahko zahtevajo pisno na
faks št. 01/43-13-245.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali osebno vsak delovni dan od 11. do 13.
ure. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne do-
kumentacije, mora predložiti: dokazilo o pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije in za-
htevo oziroma pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije, iz katerega morajo biti raz-
vidni osnovni podatki o ponudniku (naziv,
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naslov, številka faksa, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne oziroma navedba davčne
številke).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 2.000 SIT je potrebno nakaza-
ti na ŽR naročnika, št. 50101-603-47826
ali vplačati na blagajni na sedežu naročni-
ka v sobi 211, vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana (vložišče, soba 51).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2001 ob 12. uri na naslovu
Miklošičeva 24, v sobi št. 008, klet.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.

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

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

1) da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma dovoljenje za
opravljanje dejavnosti samostojnega podjet-
nika,

2) da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvidaci-
je ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,

3) da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,

4) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi,

5) da je vpisan v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov, in sicer pravnih
ali fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pro-
meta na debelo, pri Uradu za zdravila,

– da je medicinsko tehnični pripomoček,
ki je predmet ponudbe vpisan v register
medicinskih pripomočkov pri Uradu za zdra-
vila.

6) da predloži:
– ponudnik pravna oseba: potrjen obra-

zec BON 1 in BON 2 ali BON 3 oziroma
enakovreden obrazec izpolnjen s strani po-
nudnikove banke v primeru, če je ponudnik
že ukinil žiro račun pri Agenciji za plačilni
promet in bilanco stanja, bilanco uspeha ter
izkaz denarnih tokov za leto 2000,

– ponudnik samostojni podjetnik: dav-
čno napoved za leto 2000 in poročilo ponu-
dnikove banke o povprečnem stanju na žiro
računu in morebitnih blokadah le-tega in
bilanco stanja, bilanco uspeha ter izkaz de-
narnih tokov za leto 2000.

Iz predloženih dokumentov mora izhaja-
ti, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih do dne-
va sestave dokumenta ni imel blokiranega
žiro računa oziroma da je število blokad naj-
več 10 dni,

7) da predloži seznam opravljenih dobav
potrjen s strani pogodbenega partnerja kot
je to določeno v razpisni dokumentaciji,

– da predloži seznam ključnega osebja
ponudnika odgovornega za izvedbo po-
godbe,

8) da ni dal zavajajoče podatke,
9) da predloži izjavo, da bo zagotavljal

zahtevane količine za vse razpisane vrste
pripomočkov, za katere odda ponudbo,

10) da  nudi  najmanj  30  dnevni  plačil-
ni rok,

11) da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo fco domovi za starejše, socialno-
varstveni zavodi in zavodi za usposabljanje,

12) da nudi dobavni rok, ki ni daljši od
48 ur,

12) da predloži izjavo, da bo poslal vse
vzorce pripomočkov skupaj s ponudbo,

13) da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v primerih kot je to določe-
no v razpisni dokumentaciji,

14) da predloži izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pre-
vzetih obveznosti v primerih kot je to dolo-
čeno v razpisni dokumentacij,

15) da predloži izjavo, da bo v primeru
plačila nastale obveznosti pred plačilnim ro-
kom 30 dni priznal sconto kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 5. 10. 2001, naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel pred-
vidoma do 18. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih:

– cena 50 %, kvaliteta 50 %.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 5. 2001.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 185/2001 Ob-49647
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 32 kosov

računalniška tehnološka oprema v in-
dustrijski izvedbi.

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

– sklop A: 10 kosov PC računalniki, 11
kosov monitorji, 2 kosa grafične tablete, se-
rijski vmesniki,

– sklop B: 9 kosov PC PAL video grafič-
ne kartice.

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

možne so ponudbe za en sklop ali za oba
sklopa skupaj.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, pri Mateji Duša, tel.
01/475-37-42, faks 01/475-37-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2001
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
rač. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tuji-
ne pa pri Nova LB, d.d., Ljubljana, št. raču-
na 900-7100-25946/2, z oznako predme-
ta plačila (št. razpisa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
14. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolod-
vorska 2,1550 Ljubljana Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. RTV/185/2001 – Nakup računalniške
tehnološke opreme v industrijski izvedbi”.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 6. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe in sicer v višini 5% od
ponujene vrednosti.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop A:

– ekonomska cena 55%,
– tehnična ustreznost 30%,
– garancija 6%,
– plačilni pogoji 5%,
– servisiranje in odzivni čas 4%;

– sklop B:
– ekonomska cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– garancija 10%,
– servisiranje in odzivni čas 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– za tehnični del pri Bernardu Vrhu, faks
01/475-37-40,

– za komercialni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 6. 2001.

JZ RTV Slovenija

Ob-49659
1. Naročnik: Zdravstveni dom Novo me-

sto, Kandijska c. 4.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Novo mesto, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-21-16, e-ma-
il:zdrav.dom-nm@guest.arnes.si. tel.
07/391-67-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo s povišano streho in povišani-
mi drsnimi stranskimi vrati.

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

4. Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 90
dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, tajništvo,
Jelka Fajdiga.

Dodatne informacije samo pisno, po fak-
su in e-mailu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT z DDV na ŽR
52100-603-30715.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 6. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Novo mesto,
Kandijska c. 4, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 6. 2001 ob 11. uri, Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska c. 4, sejna so-
ba/III.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 7. 2001, 4. 7.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 477 Ob-49662
1. Naročnik: Primorsko dramsko gleda-

lišče Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 5, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-22-00, faks 05/302-12-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga: zamenja-
va devetih elektromotornih vlakov in šti-
rinajstih točkovnih vlakov nad odrom.

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

4. Kraj dobave: PGD Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 5.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. julija
do 20. avgusta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PDG Nova Go-
rica, kontaktna oseba je Andrej Kovačič.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: /

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. junij 2001 ob 10. uri v PDG Nova
Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po dejanskem obračunu in po opravljenih sto-
ritvah, ki ne sme presegati 16,000.000 SIT.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje iz 41. člena zakona o javnih na-
ročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do zaključka del, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 21. junij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kvalite-
ta, cena, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudniki dobite do-
datna navodila pri kontaktni osebi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2001.

Primorsko dramsko gledališče
Nova Gorica

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek

V javnem razpisu za oddajo naročila grad-
nje po odprtem postopku za prenovo pisar-
niških prostorov RZS, Kongresni trg 3, Ljub-
ljana – gradbeno obrtniška in instalacijska
dela, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
41 z dne 25. 5. 2001, Ob-49070, Št.
15/2001, se 7.(b), 8.(a) in 9. točka pravil-
no glasijo:

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik med
10. in 12. uro, do 7. dne objave naročila.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 2001 ob 12.15.

Uredništvo
Rokometna zveza Slovenije

Ob-49524
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. 03/42-50-300, faks 42-50-310,
e-mail: vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
kanalskega kolektorja RZ-3 od iztoka v
GZ-1 do železniške proge Celje – Vele-
nje.

(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 do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del av-
gust 2001, končanje v 60 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod – ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel.
03/42-50-354, faks 03/42-50-310, infor-
macije v zvezi s tehničnim delom razpisa pa
Darko Esih, univ. dipl. inž. grad., tel.
03/42-50-349, faks 03/42-50-310.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 26. 6.
2001, med 8. in 11. uro, s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
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razpisne dokumentacije, na zahtevo ponu-
dnika pa tudi po pošti ob predhodni predlo-
žitvi potrdila o plačanih stroških razmnože-
vanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (v
ceni je vključen DDV) je potrebno nakazati
na ŽR naročnika Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Ce-
lje, št.: 50770-601-105256.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka, 26. 6. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Vodo-
vod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, Celje, v objektu A.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik do-
pušča, da ponudbo vloži skupina izvajalcev
z navedbo vodilnega partnerja.

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

1. ponudnik mora biti ustrezno opremljen
za sanacijo kanalizacijskih cevi, in sicer:

– specialna kamera z računalniško opre-
mo za detekcijo obstoječega stanja – prilo-
žiti je potrebno potrdilo, da je ponudnik la-
stnik kamere,

– mobilna enota z opremo za upravljanje
robota- priložiti je potrebno potrdilo, da je
ponudnik lastnik mobilne enote z robotom,

– naprava za injektiranje sanacijskih mas-
priložiti je potrebno potrdilo, da je ponudnik
lastnik naprave;

2. reference:
– kot pozitivna referenca se prizna sana-

cija podobnega objekta, kot je navedeno
javno naročilo in ga je ponudnik izvedel v
letih 1997–2001. Za podoben objekt se
smatra sanacija kanalizacijskih cevi, skupna
dolžina vseh saniranih objektov mora biti
večja od 1000 m. Od tega mora imeti ponu-
dnik opravljeno sanacijo betonskih kanali-
zacijskih cevi s sanacijskimi postopki, kot je
opisano v projektni nalogi, v dolžini najmanj
100 m. Reference morajo biti potrjene s
strani investitorja, v nasprotnem primeru re-
ferenc naročnik ne bo priznal;

3. v primeru, da ponudnik ne izpolnjuje
navedenih pogojev, bo ponudba izločena iz
nadaljnjega ocenjevanja;

4. zahteve, opisane v projektni nalogi iz
razpisne dokumentacije, so sestavni del raz-
pisnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odloči-
tve 11. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. kvaliteta opisa tehnološkega postop-

ka dane sanacije 10%,
3. reference 10%,
1. Cena
Primerjane bodo cene po enotah, skupi-

nah del in vrednosti celotnih del.
Cena ima 80 procentno utež pri ocenje-

vanju ponudb.
Število točk se določi po naslednji for-

muli:

Cpovpr...povprečna cena ponudb
Cponudbe...cena ponudbe
2. Kvaliteta opisa tehnološkega postop-

ka dane sanacije.
Ponudnik mora v svoji ponudbi čimbolj

natančno opisati svoje tehnološke postop-
ke za različno vrsto sanacije in svoj predlog
opremiti s konkretnimi podatki. Kvaliteta po-
nudbe se ocenjuje z ozirom na to, kako
jasno sliko o predlagani rešitvi si je možno
ustvariti na podlagi ponudnikovih navedb v
ponudbi.

Ocenjevanje bo na sledeč način:
K1=120 točk:..........Na osnovi po-

nudbe si je investitor ustvaril popolnoma
jasno sliko o predlaganem tehnološkem
postopku danih sanacij. Iz ponudbe so na-
tančno razvidni tehnološki poteki sanacij in
detajlno prikazani in opisani predvideni

materiali. Investitorju ne bi bilo potrebno
ponudniku zastavljati nobenih dodatnih
vprašanj.

K1=100 točk..........Iz ponudbe si je mo-
goče ustvariti sliko o predlaganih sanacijah,
vendar so njene predstavitve nepopolne. Te-
hnološki postopki sanacij niso detajlno opre-
deljeni in niso navedeni vsi potrebni podat-
ki. Za popolno razumevanje predlagane re-
šitve bi bilo potrebno ponudniku zastaviti
določena vprašanja.

K1=50 točk............Ponudba je nejasna.
Tehnološki postopki sanacij so nenatančno
opisani.

K = K1 × 0,1
3. Reference
Kot pozitivna referenca se prizna sanaci-

ja podobnega objekta, kot je navedeno jav-
no naročilo in ga je ponudnik izvedel v letih
1997–2001. Za podoben objekt se smatra
sanacija kanalizacijskih cevi, skupna dolži-
na vseh saniranih objektov mora biti večja
od 1000 m. Od tega mora imeti ponudnik
opravljeno sanacijo betonskih kanalizacij-
skih cevi s sanacijskimi postopki, kot je opi-
sano v projektni nalogi, v dolžini najmanj
100 m.

Vsak referenčni objekt naj bo naveden
svojem A4 formularju in naj vsebuje nasled-
nje podatke o objektu:

– investitor,
– objekt z opisom njegovih karakteristik

(opis sanacije, dolžina saniranega kanalske-
ga odseka, navesti iz kakšnega materiala so
bile sanirane kanalizacijske cevi,

– leto izvedbe,
– vrednost opravljenih del.

Zap. Naziv Leto Investitor Vrednost Tekstualni in tehnični opis
št. investicije izvajanja objekta z opisom sanacije

in dolžina saniranega kanalskega
odseka

1. xxxx od 1997
do 2001

Kriteriji za ocenjevanje so naslednji:
opravljene sanacije betonskih cevi z opi-

sanimi postopki v projektni nalogi v skupni
dolžini nad 2000 m – R1 = 120 točk

opravljene sanacije betonskih cevi z opi-
sanimi postopki v projektni nalogi v skupni
dolžini nad 1000 m – R1 = 100 točk

opravljene sanacije betonskih cevi z opi-
sanimi postopki v projektni nalogi v skupni
dolžini nad 100 m – R1 = 50 točk

R = R1 × 0,1

4. Skupno število točk
Skupno število točk, ki jih je dosegel

ponudnik, se izračuna po formuli:
T = C + K + R
Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje

število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik se bo na osnovi pregleda in
preračuna ponudb odločil, ali bo sanacijo
celotnega kanalskega odseka izvedel po
točki 2/ II. ali po točki 2/ III. iz projektne
naloge.

Kolikor kot ponudnik nastopi skupina iz-
vajalcev, je potrebno predložiti zahtevana
dokazila za vsakega izvajalca posebej.

Naročnik namerava organizirati sestanek
s ponudniki dne 12. 6. 2001 ob 8. uri, na
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, Celje, v sejni sobi objekta A.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Mestna občina Celje

0,8100
C

C
1100C

ponudbe

povp ×











×





−−=

Št. 402-130/01-4 Ob-49441

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

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nove ceste med Opekarsko in Barjan-
sko cesto – pripravljalna dela (1. faza).

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust – oktober
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19, faks 01/306-17-48.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki ga zainteresirani
ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108, sklic na št.
00-121-31200-0000.

8. (a) Datum in ura, ko je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2001 ob 8.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja ali plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 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: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

OGJSP

Št. 24/01 Ob-49442
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin, tel. 05/38-19-300, faks
05/38-81-025, e-mail: kp.tolmin@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dogradi-
tev komunalne infrastrukture Na Logu v
Tolminu.

(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: Tolmin.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: do 15.
julija 2001, zaključek: do 15. oktobra
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje, d.d., tajništvo, Polju-
binj 89h, 5220 Tolmin (razpisna dokumen-
tacija se lahko dvigne osebno ali po pošlje
po pošti po predhodni dostavi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije s podatki o
naslovu ponudnika).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na transakcijski
račun št. 04753-0000100881, pri Novi
KBM, d.d., Področje Nova Gorica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 6. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno po-
djetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  26. 6. 2001  ob  12. uri,  v  pro-
storih  Komunale  Tolmin,  Poljubinj 89h,
Tolmin.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 9. 2001, predvi-
deni datum odločitve 29. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sovdat Davorin, univ. dipl. inž., tel.
05/38-19-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d.

Ob-49443
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
podružnične osnovne šole in vrtca Trje
z zunanjo ureditvijo (I. faza).

(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: Pernovo, pošta Žalec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
avgust 2001, dokončanje del: avgust
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žalec,
Oddelek za negospodarske in gospodar-
ske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec, kontaktna oseba Tanja Razbor-
šek-Rehar, tel 03/713-64-34, faks
03/713-64-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek) do roka
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom na
žiro račun 50750-630-10238, s pripisom
za POŠ Trje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. julij 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, s pripisom “Ne odpiraj
– za POŠ Trje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. julij 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Žalec.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50%,
– plačilni pogoji 30%,
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– rok izvedbe 10%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 36-38 z
dne 18. 5. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Občina Žalec

Ob-49444
1. Naročnik: Občina Žetale.
2. Naslov naročnika: Občina Žetale, Že-

tale 1, 2287 Žetale, tel. 02/765-30-11,
faks 02/769-57-21, e-mail: obcina. zeta-
le@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija dela občinske ceste JP 741220
Dobrina-Marinja vas v dolžini 1750 m.

(b) Če  je  predvidena  oddaja  delov
ali  sklopov,  obseg  sklopov  in  spre-
menljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za en sklop skupaj: ponudbe ni
mogoče oddati po delih, ampak se odda v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: naselje Nadole.
5. Spremenljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 8. 2001, za-
ključek 1. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo: Občina Žetale, Žetale 1 – tel.
02/765-30-10, tajništvo – Milka Kopše.

Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: vključno do 16. 6.
2001.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od dneva objave javnega
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
52400-630-20813.

8. (a) Datum  in  ura  do  kdaj  je
potrebno  predložiti  ponudbo:  2. 7. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1, 2287
Žetale, s pripisom: “Ne odpiraj – javni raz-
pis za modernizacijo občinske ceste Dobri-
na–Marinja vas”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 2. 7. 2001
ob 12. uri, v Prosvetni dvorani Žetale.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% od vrednosti oce-
njenih del, katera je razvidna iz razpisne
dokumentacije. Trajanje garancije 40 dni
po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
prejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel
predvidoma v 15 dneh po javnem odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2001.

Občina Žetale

Ob-49445
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,

Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel.
05/389-92-00, faks 05/389-92-11, e-poš-
ta: obcina.kobarid@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mostu čez potok Kozjak in podpornega
zidu v nadaljevanju ceste.

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

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

4. Kraj izvedbe: Drežniške Ravne / Ob-
čina Kobarid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 24. 7. 2001
do 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Koba-
rid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Marko
Lavrenčič, u.d.org.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 52030-630-7113.

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 2001 ob 12. uri, v prostorih Občine
Kobarid.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 2001.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be je 6. 8.2001, predvideni datum odloči-
tve je 16. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, reference, rok izvedbe, primer-
nost izvajalca.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marko Lavrenčič, u.d.org., tel. 05
389-92-00, faks 05/389-92-11.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2001.

Občina Kobarid

Št. 511/01-47/03 Ob-49522
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/23-73-135, faks
04/23-73-167.

3. (a) Opis obsega gradnje: zamenja-
va strešne kritine na OŠ Franceta Pre-
šerna (orientacijska vrednost 22,000.000
SIT).

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

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

4. Kraj izvedbe: Kidričeva 49, 4000
Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
možna izdelava variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 16. 7. 2001
do 31. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
tajništvo Oddelka za družbene javne
službe, mag. Boris Gabrič, tel.
04/23-73-135. Za ogled se lahko dogo-
vorite z ravnateljem šole Alešem Žitnikom,
tel. 04/201-13-72.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumkentacijo: od objave vsak
delovni dan od 7. do 15. ure, v sredo do
17. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpino
dokumentacijo: 15.000 SIT (z DDV) za raz-
pisno dokumentacijo ponudnik lahko plača
na blagajni Mestne občine Kranj ali virma-
nom na žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sprejemna
pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 6. 2001 ob 11. uri, Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, pritličje,
soba št. 9.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponudbene
vrednosti. Trajanje bančne garancije za re-
snost ponudbe ne more biti kranjše od tra-
janja veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
prejema situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb,
predviden datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 6. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po razpisnih pogojih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 343-20/98 Ob-49523
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/754-12-70, faks 01/754-29-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
komunalnih vodov in obnova cestišča
Cankarjeve ceste v Logatcu.

(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.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust–novem-
ber 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loga-
tec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Dar-
ja Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50110-630-810342, s pripi-
som – Cankarjeva cesta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 7. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% razpisa-
ne vrednosti javnega naročila z veljavnostjo
30 dni po izdaji sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni in največ 90 dni od prejema
situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 30. 7. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Občina Logatec

Ob-49525
1. Naročnik: Osnovna šola Branik.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Bra-

nik, Branik 31, 5295 Branik.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenoobrtniških in istalacijskih del
pri adaptaciji vrtca v Braniku.

(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 del: Vrtec Branik, Bra-
nik 31, 5295 Branik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9. 7. 2001, do-
končanje del: 27. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na na sedežu podjetja EDIL Inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 18. 6. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-

škov 20.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, vrtec Branik”.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do petka, 22. 6. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Branik, Branik
31, 5295 Branik (tajništvo direktorja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Osnovna šola Branik, Branik 31, 5295 Bra-
nik (tajništvo direktorja), 22. 6. 2001 ob
11.15.

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

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

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 7. 2001, datum odločitve 25. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne duge informacije o na-
ročilu: obravnavane bodo samo tiste po-
nudbe, ki bodo vsebovale vse podatke za-
htevane v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

EDIL Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica

Št. 310/01 Ob-49554
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

Vojnik, tel. 03/57-72-311, 57-72-010, faks
03/57-72-593.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
objekta “delovna terapija”. Predvidena
je zamenjava celotnega ostrešja in kritine
ter nadgradnja podaljška stranskega krila
objekta. Strešna konstrukcija nosi strop,
na katerem je predvidena zamenjava raz-
svetljave. Zamenjana bodo vsa okna in vra-
ta, na fasadi bodo dodatno izdelane obrobe
in sklepniki. K objektu bo prizidano novo
stopnišče s kovinsko konstrukcijo in ob-
dano s steklom. Ocenjena vrednost je
50,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Celjska cesta 37,
Vojnik.  Stavba  je  samostojni  objekt,  ki
bo v času izvajanja del obratoval in je zato
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potrebno zagotoviti, da bo to mogoče in
varno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe. Rok za izvedbo del: 60 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ Psihia-
trična bolnišnica Vojnik, kont. osebi: Mag-
da Novak, Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
Vojnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2001,
med 8. in 14. uro, po dvodnevni predhodni
najavi po faksu in dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS ter z navedbo predmeta na-
ročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 2001 ob 11. uri, sejna soba
uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
2,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe do 30. 9. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
60-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): po-
nudniki morajo izpolnjevati pogoje, določe-
ne v 45. členu ZJN.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo izpol-
njevati splošne pogoje po 41. do 43. členu
ZJN in predložiti dokazila o izpolnjevanju
le-teh.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 12. 2001. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 13. 7.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pismeno na naslovu kot pod 1. točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 41405/00002/2001 Ob-49578
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
2201-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: delna re-
konstrukcija šolske zgradbe in izgrad-
nja prizidka na Osnovni šoli Franceta
Prešerna Maribor, podružnični šoli Sta-
neta Lenardona Razvanje, Razvanjska
66, Maribor.

Obsega gradbena, obrtniška in insta-
lacijska dela ter zunanjo ureditev.

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

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

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

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 6. 8.
2001, dokončanje del 25. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba je Jolanda Bizjak,
tel. 02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – Osnovna šola Razvanje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 340/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2001, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 8. 2001, 16. 7.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-49557
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja

13., 6000 Koper; tel. 05/6686-100, faks
05/6686-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Fijeroga -Župančiči, dolžina
vodovoda 1450 m; Duktil ∅∅∅∅∅ 100 mm,
∅∅∅∅∅ 80 mm, raztežilnik.

(b) Če je predvidena oddaja delov al-
iskklopov, 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: Fijeroga – Župančiči –
KS Šmarje – Mestna občina Koper.

5. Sprejemlivost variantnih ponudb: va-
rianta ni dopustna: /

6. Dan predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: predviden
pričetek del na izgradnji 17. 9. 2001, da-
tum dokončanja 16. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Rižanski vo-
dovod Koper d.o.o. – Ulica 15. maja 13.
6000 Koper – tajništvo soba 101, Grošelj
Leon.

7. (b) Čas v katerem se prevzame raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 7. 2001 do
13. ure.

7. (c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške razpisne doku-
mentacije v višini 25.000 SIT. Način plačila
je: virman, na transakcijski račun št. 10100
– 0000055382 pri Banki Koper d.d.

8. (a) Datum  in  ura  kdaj  je  potrebno
predložiti  ponudbo:  16. 7. 2001  do  13.
ure.

8. (b) Naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper
d.o.o. – (tajništvo) Ulica 15. maja 13. - 6000
Koper.

9. Datum in čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 7. 2001 ob 13.15 uri, na Rižan-
skem vodovodu, soba št. 113.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za viši-
no 4,000.000 SIT.

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

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 ponudnik za ugo-
tovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti, poleg splošnih pogojev
po 41. in 43. člena ZJN: po razpisnih po-
gojih.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe 16. 10. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 16. 8. 2001.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: na-
ročnik bo pri izboru najugodnejšega ponu-
dnika upošteval najnižjo ceno ob izpolnjeva-
nju vseh zahtevanih pogojev navedenih v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 24. 5. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Št. 34404-0004/01 Ob-49577
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84.

2. Naslov naročnika: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija mostu čez reko Reko in mo-
stička čez rokav mlinščice, na lokalni
cesti L 3205 Bridovec–Smrje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Bridovec (Smrje), Ob-
čina Ilirska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, 6250 Ilirska Bistrica, soba II/10,
kontaktna oseba je Stanko Škrab, tel.
05/714-13-61, telefaks 05/714-12-84,
elektronski naslov:stanko.skrab@ilir-
ska-bistrica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 5. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na ŽR št.
52210-630-61220, Občina Ilirska Bistri-
ca, namen nakazila: za razpisno dokumen-
tacijo – most pri Bridovcu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 2. 7. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ilirska Bistrica, Bazovi-
ška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tajništvo
urada župana, soba II/3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.
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 predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo 120 dni
od odpiranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni oziroma do 3. 10. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 11. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je: naj-
nižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 5. 2001.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 2-130/1 Ob-49591
1. Naročnik: Javni zavod Celjske le-

karne.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 1,

3000 Celje.
3. a) Opis in obseg gradnje: obnova le-

karne Slovenske Konjice.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov, 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: Slovenske Konjice, Us-
njarska 6.

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

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001 do
31. 12. 2001.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javni zavod Celj-
ske lekarne, Miklošičeva 1, Karmen Vr-
bovšek, tel. 03/425-02-00, faks
03/425-02-25.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50700- 603- 30484.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21.6. 2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zavod Celjske lekarne, Mi-
klošičeva 1, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21.6. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponujene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po me-
sečnih situacijah z rokom plačila 30 dni,
zadnjih 10% pogodbene vrednosti po oprav-
ljenem tehničnem pregledu, odpravi more-
bitnih napak in po pridobljenem uporabnem
dovoljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): sklenjena pogodba
o skupnem nastopanju, če ponudnik zago-
tavlja izvedbo naročila s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predviden datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2001 in predviden datum odločitve
31. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 30%, rok 15%, plačilni po-
goji 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 25. 5. 2001.

Javni zavod Celjske lekarne

Ob-49594
1. Naročnik: Slovenska akademija zna-

nosti in umetnosti, Ljubljana, Novi trg 3.
2. Naslov naročnika: po pooblastilu ZIL

Inženiring d.d., Ljubljana, Kersnikova 10,
faks 01/430-45-80.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za sanacijo in adaptacijo zgradbe Novi
trg 2 v Ljubljani, IV. faza.

(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: ni.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Novi trg 2.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum pričetka del 1. 9. 2001, dokončanje
glede na terminski plan marec 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZIL Inženiring
d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, vložišče Du-
ša Bosnić inž. gr.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije z DDV znaša 30.000 SIT se nakaže na
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ŽR naročnika št. 50100-603-41682. Pri
dvigu razpisne dokumentacije se mora pre-
vzemnik razpisne dokumentacije izkazati z
dokumnetom (položnica, virman,...) iz kate-
rega je razvidno plačilo razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZIL Inženiring d.d., Ljubljana,
Kersnikova 10, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba –
Novi trg 2”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2001 ob 13. uri ZIL Inženiring
d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, (sejna soba
v I. nadstropju).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
veljavna do 1. 9. 2001 za vrednost
4,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skle-
nitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 9. 2001, 25. 8.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– usposobljenost izvajalca 5%,
– reference 10%,
– garancijski roki 5%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
22. 6. 2001 pisno na faks 430-45-80 pod
šifro adaptacija in sanacija Novi trg 2. Od-
govori na vprašanja bodo posredovani pi-
sno vsem ponudnikom.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

ZIL Inženiring d.d.

Št. 44/2001 Ob-49595
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska c. 9,

9252 Radenci, faks 02/56-69-620,
e-mail: obcina.radenci@siol.net., tel.
02/56-69-614.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija zdravstvene postaje Radenci.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo ni mogoče oddati po
delih in se odda v celoti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: 15. avgust 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ra-
denci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, Ve-
ra Sever.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: v znesku 10.000 SIT vir-
mansko, na žiro račun Občine Radenci št.
51910-630-76113. Na dokazilu o vplačilu
mora biti navedena davčna št. pravne ose-
be, ki dviguje razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do petka 15. juni-
ja 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
c. 9, 9252 Radenci, v zapečateni kuverti s
pripisom: “Ne odpiraj – Javni razpis za re-
konstrukcijo zdravstvene postaje Radenci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek 18. junij 2001 ob 8. uri
v prostorih Občne Radenci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ocenjenih del katera je
razvidna iz razpisne dokumentacije. Traja-
nje garancije je 40 dni po sprejetju sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: financi-
ranje in plačila v skladu z navodilom o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti ustrezno ponudbo z vsemi dokazili, ki jih
zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponu-
dnika 40 dni, šteto od izteka roka za predlo-
žitev pondub.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih razlogov. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega nasslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Občina Radenci

Št. 360/01 Ob-49596
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

1430 Hrastnik faks 03/56-44-000, e-mail:
ksp.hrastnik@siol.net, 56-42-310.

3. (a) Opis in obseg gradnje: glavni sa-
nitarni kanalski kolektor “S” v Hrastniku
od RJ1 do CČN, leto 2001: S - 2 in del S
- 3, od J66 do J47.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Hrastnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: naslov družbe
– tajništvo KSP Hrastnik, d.d., Cesta 3. juli-
ja 7, Hrastnik, dodatne informacije – Ernest
Gričar, dipl. inž. grad., tehnični direktor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2001
do 29. 6. 2001 od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, št. poslovne-
ga računa 26331-0017472104.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KSP Hrastnik, d.d., tajništvo,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2001 ob 10. uri, KSP Hrastnik,
d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 20. 8. 2001.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 8. 2001; naročnik bo odločitev spre-
jel najkasneje do 20. 7. 2001.

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

do 80%,
– pozitivne reference za izvajanje podo-

bnih del: do 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

KSP Hrastnik, d.d.

Št. 236 Ob-49601
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,

1234 Mengeš.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gradbeno

obrtniška in instalacijska dela pri nadzidavi
šivalnice, gradnji prizidka, sanitarij in posta-
vitev zunanjega dvigala (ocenjena vrednost
je 70 mio SIT).

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

4. Kraj dobave: Dom počitka Mengeš.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, čas izvedbe je
določen v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, faks 24-16-213, kontaktna oseba je Mi-
ro Rovšek, tel. 2416-215.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 25.000 SIT (DDV je
vključen), na ŽR ZTI Ljubljana, Langusova
21, št.: 50101-603-50267, sklic na št.
50015-236.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 7. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 7. 2001 ob 12.30, v Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po situacijah, potrjenih po
terminskem planu napredovanja del v skla-
du s ponudbo.

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Dom počitka Mengeš

Št. 1. 5. - 2397/01  Ob-49617
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, po pooblastilu Slovenske železni-
ce d.d.

2. Naslov naročnika: Slovenske želez-
nice d.d., Center za investicije, Kolodvor-
ska ulica 11, 1506 Ljubljana, telefaks:
01/2914822, telefon 01/2914203.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
nasipa na železniški progi Zidani most –
Šentilj na odseku Dolga gora – Poljčane
od km 555+496 do km 555+531.

(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
izdelati PID.

4. Kraj izvedbe: na železniški progi Zi-
dani most – Šentilj na odseku Dolga gora –
Poljčane.

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

končanja ali čas izvedbe: 1,5 meseca 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 Ljubljana, Bran-
ka Potočnik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb., pi-
sarna št. 209, telefon: +386-1-29-14-590,
telefaks: +386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: od te
objave do 15. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 30.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Ko-
lodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, Center
za investicije, soba 229.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2001 ob 10. uri, Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), Zakona o poroštvu RS za
obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz na-
slova posojil, najetih za financiranje določe-

nih del gradnje in vzdrževanje javne železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št.
30/01), Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi sprejeti-
mi 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 po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
zakona o javnih naročilih: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 9. 2001, predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe
16. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 60%,
– usposobljenost strokovnega

kadra: 20%,
– rok izvedbe: 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 5. 2001.
Slovenske železnice d.d.

Ljubljana

Ob-49650
1. Naročnik: Planinsko društvo Radov-

ljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

31, 4240 Radovljica, tel., faks:
04/531-55-44.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
tovorne žičnice Kriški podi.

(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: dolina Zadnjica - Kriški
podi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 15. av-
gust 2001, dokončanje 15. november
2001, oziroma 60 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ING - ARH,
Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica, tel.,
faks: 04/53-15-991, e-mail: polo-
na.ceh@sint.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 9. ure, po predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  10.000  SIT,  virman  na
žiro račun št.
01000-0000700035-05-1620118-1472275
pri Gorenjski banki.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. julij 2001 do
10. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ING - ARH, Gorenjska cesta
26, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. julij 2001 ob 12. uri v prostorih
ING - ARH, Gorenjska cesta 26, 4240 Ra-
dovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, izjavi
banke za izdajo garancije za kvalitetno in
pravočasno izvedbo del in odpravo pomanj-
kljivosti v garantnem roku.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po izdanih situacijah.

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

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

– da je zgradil v zadnjih 5 letih vsaj 2
žičnici, vsaka v vrednosti vsaj 50% razpisa-
nih del,

– da ima stalno zaposlenega strokovnja-
ka, ki bo odgovorni vodja del in je po izo-
brazbi gradbeni inženir s strokovnim izpitom
in je vodil najmanj 1 objekt s področja iz-
gradnje žičnic,

– da ima ponudnik ali njegov podizvaja-
lec stalno zaposlena vsaj 2 varilca z izpitom
in atestom,

– da ni imel nekrite izgube v letu 2000,
– da ni imel blokiranega računa v zadnjih

6 mesecih pred oddajo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 90 dni, odločitev o sprejemu po-
nudbe v 30 dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50 točk,
– nudeni garancijski rok do 25 točk,
– nudena kvaliteta izvedbe do 20 točk,
– boljše reference od zahtevanih v razpi-

su do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 5. 2001.
Planinsko društvo Radovljica

Št. 462-21/00-144 Ob-49690
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje, tel. 01/893-10-71; faks
895-55-31.

3. (a) Opis in obseg gradnje: odvaja-
nje meteornih in fekalnih vod iz podro-
čja naselja Trata v Kočevju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov, ali za vse skupaj: dela se oddajo v
celoti v skupni vrednosti ca. 110,000.000
SIT za tri leta, v letošnjem letu se izvede
1. sklop v vrednosti 20,000.000 SIT.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: naselje Trata v Kočevju
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek
predvidoma do 31. 7. 2001, dokončanje je
razvidno iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Ko-
čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, pri
Ivanu Maroltu, tel. 01/893-10-71.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
(ponedeljek, sreda, petek) do 15. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokazilo o plačilu 10.000
SIT materialnih stroškov; žiro račun:
51300-630-10077.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% ocenjene vrednosti del.

11. Pogoji glede financiranja in plači-
la/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se izvajajo v skladu z določili Zakona
in navodila o izvrševanju proračuna v roku
60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo predloženo v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe, ponudnike bo investitor oziroma
naročnik obvestil z obvestilom o oddaji na-
ročila v roku 45 dni po uspelem javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji;

a) ponudbena cena 75%,
b) fiksnost cen 10%,
c) pogoji plačila (minimalni rok plačila 60

dni) 5%,
d) garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
Kočevje, tel. 893-10-71, v uradnih urah.

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Občina Kočevje

Št. 19/01 Ob-49756
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,

3270 Laško.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija zunanjega toplovodnega razvo-
da v dolžini ca. 300 m – izvedba s predi-
zoliranimi cevmi.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddala za ce-
loto.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Laško – Bado-
vinčeva ulica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: konec
julija 2001, dokončanje v 40 dneh.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na T.R. pri
Banki Celje, št. 06000-0044919932, ali
na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmi-
hel 1e, 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 7. 2001 ob 9. uri, na sedežu po-
djetja: Podšmihel 1e, Laško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% predračunske vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
je vezano na financiranje iz drugih virov.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do konca izvedbe naročila, odloči-
tev o sprejemu ponudbe bo podana do 6. 7.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
23. 3. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2001.

JP Komunala Laško, 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-49746
V javnem razpisu za oddajo javnega na-

ročila storitev na podlagi odprtega postop-
ka, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
40-41 z dne 25. 5. 2001, Ob-49067, se v
8.b točki čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo pravilno glasi:

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 2001
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor

Št. 462-02/23-01/0431-001 Ob-49606

Popravek
V javnem razpisu za izvedbo preventivnih

zdravstvenih pregledov, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 41/01, Uradne objave
št. 40-41 z dne 25. 5. 2001, pod št.
462-02/23-01/0431-001, Ob-48954, se
7. točka popravi in pravilno glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 7. 2001
do 30. 11. 2002.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 8 Ob-49446
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Podbeškova 12, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto, d.o.o., Podbeškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: prevozne sto-
ritve s posebnimi vozili, po prilogi 1A –
storitve odstranjevanja odplak in od-
padkov, storitve sanitarnega urejanja
in podobno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
obseg razpisanih prevoznih storitev je raz-
deljen na šest sklopov – A, B, C, D, E, F.
Ponudniki se lahko prijavijo na vse sklope,
skupaj od A do F ali na vsak sklop posebej.
Sklop A: odvoz gospodinjskih odpadkov s
smetarniki (mestne relacije); sklop B: odvoz
gospodinjskih odpadkov s smetarniki (zuna-
nje relacije); sklop C: kesonski odvoz od-
padkov s samonakladalci; sklop D: odvoz
izcednih vod s samonakladalci; sklop E: pre-
voz pitne vode z avtocisterno; sklop F: od-
voz nepravilno parkiranih vozil s specialnim
vozilom (pajek).

5. Kraj izvedbe: Novo mesto z okolico.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 31. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo: Goran Stanojević – Sektor
razvoj in investicije; kontaktna oseba za do-
datne informacije: Simon Štukelj – Sektor
splošna komunala.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Plačilo RD – Prevozne storitve s posebnimi
vozili”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 6. 2001 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
21. 8. 2001, datum odločitve 26. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 480-5/2001-8 Ob-49447
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 1, 3212

Vojnik.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izvajanje pre-
vozov osnovnošolskih otrok v Občini
Vojnik.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi eno, več ali vse raz-
pisane relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Voj-
nik.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2001 do 31. 8.
2002, z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne na Občini Voj-
nik, Keršova 1, 3212 Vojnik. Pooblaščena
oseba za izdajo razpisne dokumentacije je
Irma Blazinšek, tel. 03/78-00-620.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
do vključno 29. 6. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 7. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Vojnik.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti; veljavna do
17. 9. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo ponudniku oziroma izvajalcu prevo-
zov plačeval mesečne storitve. Naročnik bo
račun poravnal v 30 dneh po njegovem pre-
jemu, skladno s predpisi o izvrševanju pro-
računa.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
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Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih
in drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 17. 9. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe 16. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnješega ponudnika je eko-
nomsko najugodnješa ponudba.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Občina Vojnik

Št. 3/2001 Ob-49448
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na Ko-

roškem, Center 101, tel./faks 870-48-10,
870-48-21, e-mail: obcina.crna@netsi.net.

3. Vrsta storitev in opis: prevozi osnov-
nošolskih otrok v Občini Črna na Koro-
škem.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem, relacije v razpisni dokumen-
taciji.

6. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ni variant

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: šolsko leto
2001/2002 in šolsko leto 2002/2003.

8. (a) Naslov službe in osebe od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Ko-
roškem, Dragica Mazej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno  dokumentacijo:  od  dneva  ob-
jave vsak delovni dan do roka oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni ob-
čine ali z virmanskim nalogom na žiro račun
51830-630-25622.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 2001 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, 2393 Črna na Koro-
škem, v zapečateni kuverti s pripisom “Jav-
ni razpis za šolske prevoze 2001/2002”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
29. 6. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Črna na Koroškem.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na mirodajna določila v pred-
pisih: plačilo po opravljenem delu v zakon-
skem roku.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  ponudnik  lahko  dobi  informaci-
je  v  zvezi  z  naročilom,  na  Občini  Črna
na Koroškem pri Dragica Mazej. Podro-
bnejše informacije o prevozih za posamez-
no relacijo dobijo ponudniki pri ravnateljici
Osnovne šole Črna na Koroškem, Jožici
Ovnič.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Občina Črna na Koroškem

Št. 64004-2/01 Ob-49519
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-14, faks
03/733-87-40, e-mail obcina@lasko.si.

3. Vrsta in opis storitve: prevozi pred-
šolskih in osnovnošolskih otrok v Občini
Laško za leto 2001-2002 in 2002-2003.

4. Kraj izvedbe: Območje občine La-
ško.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001 do
30. 6. 2003.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Oddelek za družbene de-
javnosti, Pavla Lapornik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško št.
50710-630-10131.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. julija 2001
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Urad župana, tajništvo,
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 11. julija ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Laško.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

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

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.

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

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;

3. da  ponudniku  ni  bila  v  zadnjih
petih  letih  pred  objavo  naročila  izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano s poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega na-
ročila;

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS;

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

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3 ali podatke iz bilance
uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih
potrdi institucija, ki vodi ponudnikov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran in dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni;

7. dokazila, da vozila s katerimi bo ponu-
dnik opravljal prevoze niso starejša od 8 let
in so opremljena z napravo, ki ob zaviranju
prepreči blokiranje koles, servo ojačano na-
pravo za upravljanje in tahograf;

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke;

9. da nudi 60-90 dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

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

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

13. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.
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(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: pravilnik o pogojih, ki jih morajo iz-
polnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS, št.
78/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne klasifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2001, predvideni datum o odloči-
tvi o sprejemu ponudbe je 31. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

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

na, NC – najnižja cena,
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

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

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC – povprečna cena
PC –ponudbena cena
reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1– slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila
tehnična opremljenost vozil ponudnika

15%
0 – ni priložil teh. podatkov vozil
3 – vozila so starejša od 3 let
5 – vozila so mlajša od 3 let
finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni
1 – slabe (čista izguba, občasna bloka-

da ŽR, neporavnane obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za družbene dejavnosti, Občine La-
ško, tel. 73-38-720 med 7. in 9. uro, do
5. 7. 2001.

17. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 24. 5. 2001.

Občina Laško

Ob-49520
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za planiranje in izgradnjo.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-

lje, Zavod za planiranje in izgradnjo Trg celj-

skih knezov 8, 3000 Celje, tel.
03/42-65-600, faks 03/42-65-632.

3. Vrsta storitve in opis storitve ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-
ma 1B zakona o javnih naročilih: izvaja-
nje imisijskega monitoringa onesnaže-
nosti zraka s SO2, NOx, inhalabilnih del-
cev in CO obstoječi avtomatski merilni
postaji in izvajanje meritev prašnih use-
dlin ter kadmija, svinca, cinka in titana
na petih lokacijah v občini Celje, po
prilogi 1A ZJN-1: storitve za raziskave
in razvoj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse sklope skupaj: dela se odda-
jo za celotno naročilo enemu ponudniku.

5. Kraj izvedbe: različne lokacije na ob-
močju Mestne občine Celje (podrobnejše
lokacije so navedene v razpisni dokumen-
taciji).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: julij
2001, trajanje 60 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, – tajniš-
tvo; Vera Majhenič, tel. 03/42-65-600, od
12. do 14. ure, dodatne informacije daje
Nina Mašat, tel. 03/42-65-610, faks
03/42-65-632.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: vsak delovni dan do
roka za oddajo ponudbe od 12. do 14. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 6. 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, Trg celjskih knezov
8, 3000 Celje, tajništvo zavoda /II. nadstro-
pje.

10. Datum in čas odpiranja ponudb:
26. 6. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Zavoda
za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih
knezov 3, Celje, II. nadstropje

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo nakazoval plačila na žiro račun izva-
jalca v roku 30 dni od potrditve računa.

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

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

– ponudnik mora biti pravna oseba;
– ponudnik mora biti davčni zavezanec,

vpisan v register zavezancev za davek na
dodano vrednost;

– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke in druge obvezne dajatve, ki jih
mora poravnati v Republiki Sloveniji;

– strokovnost ponudnika;
– ponudnik mora razpolagati z ustrezno

tehnično opremo (sklop merilnikov za mer-
jenje SO2, NOx, inhalabilne delce, CO,
prah in težke kovine – kadmij, svinec, cink
in titan in ustrezno programsko opremo za
prenos podatkov iz avtomatske merilne po-
staje na javni prikazovalnik);

– ponudnik je imel zadnjih dveh letih priz-
nano sposobnost za izvajanje monitoringa
onesnaženosti zraka.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejav-
nosti: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov, uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitev:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 60 dni od odpiranja ponudb, predvi-
den datum odločitve 30 dni od odpiranja
ponudb.

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

– v zadnjih treh letih pred oddajo ponud-
be je ponudnik že izvajal meritve onesnaže-
nosti zraka,

– čim krajši čas vzpostavitve meritev,
– ponudnik ima pridobljen standard ISO

9001,
– sodelovanje s Hidrometeorološkim za-

vodom v zvezi z izvajanjem meritev onesna-
ženosti zraka,

– cena storitve.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko

ponudba prejme za merilo:
– v zadnjih treh letih pred oddajo ponud-

be je ponudnik že izvajal meritve onesnaže-
nosti zraka – 15 točk,

– čim krajši čas vzpostavitve meritev –
20 točk,

– ponudnik ima pridobljen standard ISO
9001 – 5 točk,

– strokovno sodelovanje s Hidrometeo-
rološkim zavodom RS v zvezi z izvajanjem
meritev onesnaženosti zraka – 10 točk,

– cena storitve: 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ne.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 5. 2001.
Mestna občina Celje

Št. 1.5.-2417/01 Ob-49602
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet po pooblastilu Slovenske železnice,
d.d.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, telefaks: 01/291-48-22,
telefon: 01/291-42-03.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A Zakona o javnih naro-
čilih: izdelava projekta PGD/PZI sanaci-
je in obnove postajnega poslopja na že-
lezniški postaji Maribor.
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4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: postajno poslopje na že-
lezniški postaji Maribor.

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

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe mak-
simalno 3 mesece; predviden pričetek me-
seca 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, 1506 Ljubljana,
Alenka Dervarič, univ. dipl. inž. arh., pisar-
na št. 265, telefon: +386-1-29-14-609, te-
lefaks: +386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno razpisno dokumnetacijo: od te ob-
jave do 2. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo ponudni-
ki proti plačilu 16.500 SIT na žiro račun
naročnika št. 50100-601-5014744 ali na
glavni blagajni Slovenskih železnic, Kolod-
vorska ul. 11, Ljubljana, soba št. 115, kjer
tudi dobijo potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 2001, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice d.d., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 2001 ob 12. uri v prostorih Sloven-
skih železnic.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost 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 poroštvu RS za obveznosti
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova poso-
jil, najetih za financiranje določenih del grad-
nje in vzdrževanje javne železniške in-
frastrukture (Ur. l. RS, št. 30/01).

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): ponudnik s podiz-
vajalci ali skupina ponudnikov

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev 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?

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navestii ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve? da

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 2. 10. 2001, 20. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene: vplivnost 65%,
– usposobljenost strokovnega kadra:

vplivnost 20%,

– ustreznost predložene programske re-
šitve: vplivnost 15%,

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 5. 2001.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Št. 1.6.-1031/01 Ob-49631
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: tel.:

01/29-14-165, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja poslovne-
ga prostora na območju železniške po-
staje Ljubljana, v izmeri 41 m2 (neživil-
ska dejavnost).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se prostor v celoti.

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

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center za ne-
premičnine, Kolodvorska 11, Ljubljana,
Uroš Kokošar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 6. 2001
do 14. 6. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (gotovina).

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 6. 2001, ob 9. uri, v prostorih
Centra za nepremičnine, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kavci-
ja v višini 10% izklicne cene.

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

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

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

1. da ima ponudnik veljavno registra-
cijo oziroma odločbo za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet dražbe;

2. da ima ponudnik odločbo o iz-
polnjevanju z zakonom predpisanih pogo-
jev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
dražbe;

3. da ima ponudnik poravnane davke
in prispevke, določene z zakonom;

4. da ponudnik predloži BON 1 in
BON 2 ali BON 3 ali Napoved za odmero
davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Oddaja poslovnih prostorov, Uredba
o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 52-2349/1998, RS
61-2915/1999 (spremembe in dopolnitve),
RS 79-3758/1999.

(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: 14. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 01/29-14-165.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2001.

Slovenske železnice d.d.

Št. 344-05-3/2001 0605 Ob-49655
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, 07/49-81-372.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje goz-
dnih cest v letu 2001.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za celo-
to razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po podpisu pogodbe; dokončanje: 31. 12.
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, kontaktna ose-
ba je Romana Pečnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora plačati zne-
sek 5.000 SIT na ŽR Občine Krško, št.
51600-630-13042.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 7. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Cesta krških žr-
tev 14, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb:  3. 7. 2001  ob  10.30  v  sejni
sobi “D”.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% vrednosti javnega
naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 31/01).

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba z medsebojno določitvijo obvez-
nosti.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od odpiranja
ponudb, datum odločitve: najkasneje do
23. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo izvede brez podizvajalcev 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 5. 2001.
Občina Krško

Št. JR-01/310872 Ob-49661
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
z nazivom “Ankete po gospodinjstvih –
raziskava prometnih navad prebivalcev
ljubljanske regije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

5. Kraj izvedbe: kraji izvedbe so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe in do 31. 1. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v Mestni obči-
ni Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, I.

nadstropje, informacije se dobijo na e-mai-
lu:sabina.gregorincic@ljubljana.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 6. 2001
do 26. 6. 2001, vsak dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
št.: 50100-630-810108, sklic 00-121-
44100.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 6. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naro-
čila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I. nad-
stropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 6. 2001 ob 10.30, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za finan-
ce, Služba za javna naročila, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, I. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
dena v razpisni dokumentacij.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-49689
1. Naročnik: Občina Tolmin.
2. Naslov naročnika: Ulica padlih bor-

cev 2, 5220 Tolmin, tel. 05/381-950, faks
05/381-9523.

3. Vrsta in opis storitve: izvajanje pre-
vozov osnovnošolskih učencev.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

izvajanje prevozov osnovnošolskih učencev
se oddaja po sklopih od 1 do 5. Ponudnik
lahko ponudi več sklopov. Spreminjanje
sklopov ni dopustno.

5. Kraj izvedbe: na območju Občine Tol-
min.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja in čas izvedbe: šol. l.
2001/2002, 2002/2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko razpisno dokumentacijo dvignejo na se-
dežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak
delovnik, najkasneje 5. dan pred rokom za
oddajo ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje 31. dan do 12. ure od
dne, ko je naročnik poslal zahtevo za obja-
vo tega javnega razpisa. Če 31. dan ni de-
lovnik, je treba ponudbo predložiti prvi na-
slednji delovni dan do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
glavni pisarni Občine Tolmin.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za predložitev ponudb ob 13. uri na
sedežu Občine Tolmin, Ul. padlih borcev 2,
5220 Tolmin.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora predložiti
bianco menico skladno z razpisno doku-
mentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila: na-
ročnik bo storitve plačeval skladno z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: ponu-
dniki, ki se povežejo v skupino izvajalcev
morajo izpolniti vsem zahtevam iz 47. čle-
na ZJN.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu
ZJN: pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001. Naročnik bo ponudnike
obvestil o odločitvi v roku 14 dni po odpira-
nju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Občina Tolmin

Št. A-6/01 Ob-49724
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jekta PGD, PZI za obvoznico Kobarid -
vzhod.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: cesta R1-203 Ža-
ga-Kobarid.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev od
sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 7. 2001 do
8. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 11. 7.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I.nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-

vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so natančno
navedeni in razčlenjeni v navodilih ponu-
dnikom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do sklenitve pogodbe, predvideni rok
odločitve o sprejemu je 10 dni po odpira-
nju ponudb.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A-10/01 Ob-49725
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: snemanje te-
hnične dokumentacije na mikrofilmski
opremi mikrobox in codufidex.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

niso spremenljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od
sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno

dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
8. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2001 ob 11. uri v veliki sejni dvorani I.nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko unovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: pogoji so natančno
navedeni in razčlenjeni v Navodilih ponu-
dnikom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do sklenitve pogodbe, predvideni rok
odločitve o sprejemu ponudbe je 10 dni
po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudbe bo ocenila strokovna komisija na-
ročnika po naslednjih merilih:

Št. točk
1. Reference izvajalca 0-30
3. Vrednost ponudbe 0-40
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 510 Ob-49736
1. Naročnik: Primorsko dramsko gle-

dališče Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 5, 5000 Nova Gorica, tel.
05/335-22-00, faks 05/302-12-70.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije za tehnološko
opremo in izvedbo amfiteatra ob matič-
ni hiši PGD Nova Gorica, ki se navezuje
na že izdelano gradbeno dokumentacijo in
na ostale zahteve naročnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: PDG Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 5.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po izbiri naju-
godnejšega ponudnika, zaključek del: 15.
oktober 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: PDG Nova
Gorica, Andrej Kovačič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. junij 2001
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: kot zgoraj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. junij 2001 ob 12. uri, v PDG
Nova Gorica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo po opravljeni storitvi in predloženi kom-
pletni dokumentaciji, ki ne sme presegati
6,000.000 SIT.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: ponudnik mora iz-
polnjevati pogoje iz 41. člena Zakona o
javnih naročilih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do oddaje dokumentacije, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
21. junij 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: boljša
tehnološka rešitev, cena, rok izvedbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zainteresirani ponudniki dobite do-
datna navodila pri kontaktni osebi.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2001.

Primorsko dramsko gledališče
Nova Gorica

Št. 1/2001 Ob-49745
1. Naročnik: Pospeševalni center za

malo gospodarstvo (PCMG).
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,

(WTC), 1000 Ljubljana, tel.
01/58-91-870, faks 01/58-91-877,
pcmg@pcmg.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: 15 1A priloga
ZJN - 1, storitev oblikovanja, priprave
in tiska glasila PCMG, informator. Osta-
lo navedeno v razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 31. 6.
2001. Pogodba bo sklenjena za obdobje
do konca leta 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: pospeše-
valni center za malo gospodarstvo, služba
za odnose z javnostmi, Velko Glaner (vel-
ko.glaner@pcmg.si), Jana Pungeršek (ja-
na.pungersek@pcmg.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ni predviden.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 6. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo (PCMG), Dunajska 156,
(WTC), 1000 Ljubljana, s pripisom “Ne od-
piraj - Ponudba informator”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 7. 2001, ob 10. uri, na sedežu
naročnika.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 -
60 dni po opravljeni storitvi; zakon o izvr-
ševanju proračuna za leto 2001.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: specifi-
cirano v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 7. 2001, odločitev o sprejemu
ponudbe bo sprejeta do 4. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2001.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 34/S Ob-49750
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 449 2000, faks
449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: implementa-
cija nadzornega sistema Pošte Slove-
nije, kategorija 7 iz Priloge I A .

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

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

da.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: fazo implemen-
tacije opredeli ponudnik, dostava program-
ske in strojne opreme za sistemsko uprav-
ljanje v roku 8 dni od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo v
sektorju za finančne zadeve - nabavna slu-
žba, informacije o razpisu lahko ponudniki
dobijo v sektoju za informatiko - Gorazd
Kurež.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13.
uro vsak delavni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sek-
tor za finančne zadeve - nabavna služba,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 10. 7. 2001 ob 10. uri v prosto-
rih Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Ma-
ribor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni od prevzema računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: potrdilo o registraciji
in opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo,
da ponudnik ni prenehal opravljati dejav-
nost, ki ga izda pristojni davčni urad za
s.p.), potrdilo, da ni pod prisilno upravo, v
stečaju, likvidaciji ali prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe),
potrdilo, da v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s kate-
ro je ponudniku prepovedano opravljati de-
javnost, ki je predmet javnega naročila, po-
trdilo, da so poravnani vsi davki in prispev-
ki in druge dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi Republike Slovenije,
opis finančne zmožnosti za izvedbo posla.
Potrebno je predložiti izvlečke iz bilance
stanja in uspeha od prihodkov za zadnja tri
leta, izjava, da ponudnik redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
izjava, da ponudnik odstopa od terjatev do
naročnika v korist dobaviteljev blaga, koo-
perantov in podizvajalcev za izkazane in
potrjene terjatve, kolikor bo zahtevano s
strani dobaviteljev, izjava, da bo ponudnik
del za poplačilo obveznosti dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajelcem
upošteval enake roke plačil, kot so dolo-
čeni v pogodbi o prevzemu del z naročni-
kom, izjava, da bo ponudnik priznal in obra-
čunal ter plačal dobaviteljem blaga, koo-
perantom in podizvajalcem del zapadle ob-
veznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izstavljenih raču-
nih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov, mnenje pooblaščenega revi-
zorja, če je vrednost ponudbe večja od
50,000.000 SIT, ki bo potrjevalo, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse obveznosti do dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila, izjava, da ponudba izpol-
njuje vse zahteve iz tehnične dokumenta-
cij, izjava o skladnosti ponudbe, informaci-

je o ponudniku. Ponudniki morajo podati
kratek opis svojega podjetja (njegovo zgo-
dovino, navest število zaposlenih ter njiho-
vo kvalifikacijsko strukturo, obseg proda-
je, vrste produktov in storitev, ki jih ponuja-
jo). Od ponudnikov se zahtevajo reference
pri izvedbi podobnih projektov v smislu
kompleksnosti projekta, okolja implemen-
tacije ter fazne izvedbe. V reference po-
djetja štejejo le reference ponudnika brez
pod izvajalcev ali zunanjih partnerjev, ki so
bile izvedene v zadnjih treh letih. Opis spo-
sobnosti zaposlenih za izvedbo posla, opis
zmožnosti za izvedbo posla.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 točk, podpora pri implementaciji ponu-
jene rešitve 10 točk, čas trajanja imple-
mentacije 20 točk .

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 27 Ob-49752
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, faks 02/449-23-79.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje
službenih vozil tip Renault in FIat v PE
Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ljub-
ljana z okolico; za vzdrževanje tovornih
vozil Iveco, Man in Mercede PE Ljublja-
na in Maribor.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: možno po sklopih del in za posamez-
na območja, za posamezno vrsto vozil.

5. Kraj izvedbe: po poslovnih enotah.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: za obdobje ene-
ga leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor, Peter Hometer, tel. 02/449-23-02.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, žiro ra-
čun 51800-601-180, virmanski nalog ali
splošna položnica.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Nabavna
služba.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 7. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti, če je le-ta
višja od 25,000.000 SIT.

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

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

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

a) potrdilo o registraciji in opravljanje
dejavnosti, (oziroma potrdilo, da ponudnik
ni prenehal opravljat dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad za s.p.);

b) potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju, likvidaciji, ali prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisil-
ne odločbe;

c) potrdilo, da v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, ni bila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je pove-
zano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega naro-
čila (kolikor potrdila ni možno pridobiti, ve-
lja lastna izjava, v kateri ponudnik pod ma-
terialno in kazensko odgovornostjo izjavlja,
da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s kate-
ro je ponudniku prepovedano opravljati de-
javnost, ki je predmet javnega naročila);

d) potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke in druge dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi RS;

e) opis tehnične zmožnosti za izvedbo
posla in opreme;

f) opis finančne zmožnosti za izvedbo
posla. Potrebno je predložiti izvlečke iz bi-
lance stanja in uspeha od prihodkov pro-
daje za zadnja tri leta;

g) opis sposobnosti zaposlenih za iz-
vedbo posla;

h) izjavo ponudnika, da redno izpolnjuje
minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe;

i) izjavo, da ponudnik odstopa od terja-
tev do naročnika v korist dobaviteljev bla-
ga, kooperantov in podizvajalcev, za izka-
zane in potrjene terjatve, v kolikor bo to
zahtevano s strani dobaviteljev blaga, koo-
perantov in podizvajalcev;

j) izjavo, da bo ponudnik del za poplači-
lo obveznosti dobaviteljem blaga, koope-
rantom in podizvajalcem upošteval enake
roke plačil, kot so določeni v pogodbi o
prevzemu del z naročnikom;
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k) izjava, da bo ponudnik priznal in obra-
čunal ter plačal dobaviteljem blaga, koo-
perantom in podizvajalcem del zapadle ob-
veznosti in zakonite zamudne obresti za
vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in
potrjenih obveznosti po izstavljenih raču-
nih za opravljene storitve podizvajalcev in
kooperantov;

l) da je pooblaščen serviser za posa-
mezne tipe vozil;

g) mnejnje pooblaščenega revizorja, če
je ponudba višja od 50,000.000 SIT.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena za delovno uro vseh raz-

pisanih del 40 točk,
– najnižja cena prevoza poškodovane-

ga vozila SIT/km 10 točk,
– najkrajši odzivni čad od obvestila do

popravila 10 točk,
– najnižji stroški nadomestnega vozila

10 točk,
– pokritost področji vse PE 30 točk,
– 4 ali PE 20 točk,
– 2 ali več PE 10 točk,
– montaža avtogum 10 točk.
Ponudnik, ki je ponudil najnjižjo ceno

bo dobil največje število točk. Ostali ponu-
dniki bodo prejeli toliko % manj točk, za
koliko % višja bo ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: do 2. 7. 2001.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 34001/215/01-0801 Ob-49758
1. Naročnik: Mestna občina Maribor.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Mari-
bor.

3. Vrsta in opis storitve: podelitev
koncesije za opravljanje javnega avto-
busnega prevoza v Mariboru.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba naj bo za vse sklope skupaj.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
7. Datum predvidenega začetka in čas

izvedbe: 1. avgust 2001, trajanje 10 let.
8. (a) Naslov službe in osebe od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor,
soba 105/I, Silvo Cesnik, udip, tel.
02/22-01-459 ali tajništvo 02/22-01-413.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 12.
uro od objave razpisa do 26. junija 2001.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  odkupnina  za  RD
znaša  5.000 SIT.  Nakazati  jo  je  po-
trebno pred dvigom na ŽR Mestne občine
Maribor št. 51800-840-070-62233, z oz-
nako: drugi komunalni prihodki, razpis za
MAP.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 10. julija 2001
do 10. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 10. julija 2001 ob 12. uri v
sejni sobi Komunalne direkcije.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: nepreklicna in brezpogoj-
na garancija banke za resnost ponudbe v
znesku 100.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
pogojih iz razpisne dokumentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša:
sklenitev  deset  letne  koncesijske  po-
godbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: po pogojih iz razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: obrazloženo v razpisni dokumen-
taciji

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: izhajajo iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, po
prilogah razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 10. septembra 2001. O sprejemu
ponudbe bo odločeno do 20. julija 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– finančna usposobljenost ponudnika

50 točk,
– ekonomska cena izvajanja MAP 30

točk,
– razvojni pogledi v MAP 10 točk,
– reference ponudnika 10 točk.
Način ocenjevanja po posameznih me-

rilih je opisan in opredeljen v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne  druge  informacije  o
naročilu:  koncedent  razpolaga  z  voznim
parkom  petdesetih  mestnih  avtobusov
(po spisku in karakteristikah v razpisni do-
kumentaciji), ki jih bo predal v uporabo
izbranemu koncesionarju po posebni po-
godbi.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni ga bilo.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 5. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. NAB.LN.-033/2001 Ob-49778
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško.

2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-
trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: Engineering
Analyses Review / Support.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2001.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nabava – Lo-
kalna nabava – Vlasta Kozole (soba 202).

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: /

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 2001 ob 9. uri, v NEK (soba
223).

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 60 dni po opravljeni storitvi; zakonske
zamudne obresti, zmanjšane za 40%.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 3. 8.
2001; predvideni datum odločitve 15. 7.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, reference kadrov na področju in-
ženirske podpore 50 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 30. 5. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek
Ob-49604

V javnem razpisu za oddajo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila po ome-
jenem postopku za prehrambeno blago, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 41 z dne
25. 5. 2001, Ob-48975, se 4. točka po-
pravi in se pravilno glasi:

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. 2001
do 30. 6. 2002, eno leto.

Dom starejših občanov Trebnje

Št. 183/2001 Ob-49657
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

oprema za stolpe.
(b) Kraj dobave: objekti RTV Slovenija.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bav po podpisu pogodbe, sukcesivne do-
bave na podlagi sprotnih naročil naročnika.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: RTV Slovenija,
Oddajniki in zveze - nadzorni center - faks
01/475-27-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 6. 2001
do dneva, ko se sprejema prijave, ob pre-
dložitvi dokazila o plačilu in enodnevni pred-
hodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun pri APP
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566 z oznako razpisa (št.
183/2001).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 6. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: JZ RTV Slovenija – vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
št. 183/2001. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 5%.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nad
30-dnevni plačilni rok.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da bo predložil ponudbo
ob povabilu – II. faza; da zagotavlja razpisa-
ne vrste in količine opreme sukcesivno na
podlagi naročil naročnika; da nudi min. rok
plačila 30 dni; da bo dobavljal opremo po
posebnih zahtevah naročnika; da bo nudil
ustrezno kvaliteto sestavnih delov in blaga;
da bo nudil minimalno 12 mesečni garancij-
ski rok; da bo ponudil tehnično ustrezno
opremo; da bo ponudil šolanje naših delav-
cev za montažo, pregled in kontrolo opre-
me; da bo za zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti predložil bančno ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: julij 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od ponudnikov v primeru,
da ne prejme ustreznih ponudb. Tudi v tem
primeru ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 26/01-2001 Ob-49593
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola ele-

mentare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,

6330 Piran, tel. 05/67-31-154, faks
05/67-31-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Cirila Ko-
smača Piran, Oljčna pot 24, Piran.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. čaji, začimbe in riž,
2. sokovi in sirupi,
3. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik za-
gotavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za celo leto. Sposobnost se priz-
na za 2 leti, pogodba za dobavo blaga bo
sklenjena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola Ci-
rila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330
Piran, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
vključno 20. 6. 2001 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.600 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51410-603-31983 s pripisom
– za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 20. 6. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Cirila Kosmača Pi-
ran, Oljčna pot 24, 6330 Piran.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, s 15-dnevnim zbirni-
kom, 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzvini čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
vključno 13. 7. 2001. Odločitev o spreje-
mu ponudbe bo predvidoma 18. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna skupna vrednost blaga (artiklov)
v skupini.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: neuspešen razpis z dne
5. 5. 2001.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
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Ob-49777
1. Naročnik: Center Vlade Republike

Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4, 1000

Ljubljana, telefaks 01/478 8649, e-mail: raz-
pisi.cvi@gov.si, http://www.gov.si/razpisi/.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
konfiguracija, namestitev in garancijsko
vzdrževanje standardne računalniške
strojne opreme za delovna mesta ter
mrežne, komunikacijske in druge raču-
nalniške strojne opreme, za potrebe na-
ročnika in po pooblastilu naročnikov, na-
vedenih v navodilih ponudnikom.

(b) Kraj dobave: lokacije naročnikov v
Republiki Slovneniji.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je prijava za posamezne sklo-
pe (točke prijave), kot je navedno v specifi-
kacijah.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi pov-
praševanj (drugih faz javnega naročila) v ob-
dobju treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Center Vlade RS za
informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
nadstropje M, soba 29, kontaktna oseba Pet-
ra Rozman. Razpisno dokumentacijo je mo-
goče dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo doku-
mentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigni-
ti osebno), vprašanja pa je mogoče postav-
ljati tudi na informacijskem sistemu naročni-
ka na naslovu http://www2.gov.si:8000/jav-
nar/jnvodg.nsf.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do datuma odda-
je ponudb med 10. in 13. uro, na internetu
vseskozi do datuma oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 6. 2001 do 10. ure naročnik bo
prijave javno odprl istega dne ob 10.15 na
naslovu naročnika, 1. nadstropje.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, nadstropje
M, soba 25.

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
niso  zahtevane  -  bančna  zavarovanja
bodo  zahtevana  v  drugih  fazah  javnega
naročila.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v
skladu z Zakonom o javnih financah ter
vsakokratnem Zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna. Pogoji financiranja bodo na-
vedeni v vsakokratni drugi fazi javnega na-
ročila.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skupna ponud-
ba več pogodbenih partnerjev ozioma po-
dizvajalci niso dovoljeni.

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

5.12.1.1 Splošni pogoji
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom;
2. Pogoj: Ponudba ne vsebuje lažnih ali

zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih.

3. Pogoj: V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.

4. Pogoj: Registracija, obratovalno do-
voljenje za poslovne prostore in obrtno do-
voljenje za dejavnosti, ki so predmet po-
nudbe;

5. izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v zad-
njih dveh letih od objave razpisa z naročni-
kom pri poslovanju (večkratne neustrezne
dobave, vsaj 3-krat izkazane nepravočasne
dobave ali izvedbe, izkazani večkrat preko-
račeni odzivni časi ali časi popravil (vsaj 15
krat glede na zapise baze naročnika), izka-
zano večkratno odpravljanje iste napake
glede na pogodbene pogoje ali bistvene
kršitve določb pogodb z naročnikom);

6. Kakovost opravljanja razpisanih sto-
ritev:

Pogoj: en dokument, ki dokazuje kako-
vost organizacije poslovanja ponudnika.

Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-
našajo na organizacijo poslovanja ponudni-
ka (listine, ki se nanašajo na kakovost po-
slovanja ponudnika, kot so normativi in dru-
gi dokumenti, izdani od organizacij, ki pre-
sojajo kakovost poslovanja, ali interni akti,
iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov (normativi, interni akti,
ki urejajo poslovanje znotraj organizacije),
lahko pa tudi zunanja recenzija ali primerja-
ve s področja poslovanja, objavljene v
ustreznih publikacijah), ne pa dokazi o ka-
kovosti produktov, dokazi o usposobljeno-
sti kadrov na tehničnem področju, dokazi o
kakovosti poslovanja principala, prodajne
reference principala in ponudnika ipd. Kot
dokazila štejejo tudi dokumenti o postopku
pridobivanja ISO certifikata, če ima ponu-
dnik ustrezno pogodbo o zunanji presoji s
strani zunanjega ali notranjega pooblašče-
nega presojevalca/podeljevalca certifikata,
pri čemer mora biti iz vsebine pogodbe raz-
viden popis postopkov, ki so predmet pre-
soje. Pogodba o postopku notranje presoje
kakovosti šteje za dokument, ki dokazuje
kakovost organizacije poslovanja.

7. Reference ponudnika na razpisanem
področju:

Pogoj: Ponudnik mora z ustrezno po-
godbo za katerokoli tehnologijo s področja
prijave, na katerega se prijavlja, izkazati, da
je opravljal razpisano dejavnost neprekinje-
no vsaj 2 leti pred letom objave razpisa in v
tekočem letu – za vsako področje od na-
slednjih:

Št. Točke prijave glede na specifikacije

A 1-10,
B 11-13,
C 14-20,
D 21-22,
E 23-26, 30-32,
F 27-29.

5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8;
2. Pogoj: Ni blokad žiro računa (v zad-

njih dveh letih od objave razpisa);
3. Pogoj: Proti ponudniku ni uveden po-

stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.

4. Pogoj: Poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi.

5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:

Pogoj: Doseganje letne realizacije v viši-
ni 720,000.000 SIT in kapital v višini
60,000.000 SIT.

6. pogoj: odstotek realizacije ponudnika
z državno upravo je manjši od 50% celotne
realizacije

5.12.1.3 Kapacitete in opremljenost
1. Pogoj: Ponudnik ima ustrezne prosto-

re za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na področju prijave. Za ustrezni prostor šte-
je prostor s potrebnimi dovoljenji za izvaja-
nje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

2. Pogoj: Za vsako področje prijave (toč-
ke A-F iz poglavja 5.12.1.1.7) mora ponu-
dnik izkazati razpoložljivo ustrezno prevoz-
no sredstvo za dostop do lokacij ter prevoz
opreme.

5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in iz-
kušnje kadrov

1. Pogoj: Redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in fun-
kcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.

Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šte-
je certifikat oziroma šolanje proizvajal-
ca/principala opreme tehnologije, ki jo pri-
javlja. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in
tečaji, ki ne bodo starejši od dveh let pred
objavo razpisa. Upoštevani bodo le certifi-
kati, ki izkazujejo dejansko praktično šola-
nje oziroma uspešno zaključeno izobraže-
vanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazu-
jejo pridobitve funkcionalnih znanj. Posa-
mezni zaposleni se glede na znanja, ki jih
ima, lahko upošteva na več področjih prija-
ve.

2. Pogoj: Minimalno število zaposlenih,
glede na področja prijave (kadri, ki štejejo
za usposobljene po tem razpisu):

Pogoj: Za vsako tehnologijo, ki jo ponu-
dnik prijavi, mora imeti 3 kadre;

Pogoj: Če ponudnik ponuja opremo, ki
jo pred prodajo dograjuje (II) ali opremo
lastne proizvodnje (III), mora imeti za vsako
tehnologijo dodatna 2 kadra;

3. Pogoj: Bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so vsaj ena-
ki predpisanim;

Izkušnje:
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4. Pogoj: povprečna delovna doba na
strokovnem področju vsaj 2 leti. Računa se
povprečje za kader, ki po teh merilih šteje
za usposobljenega

5.12.1.5 Rezervni deli različnih tehnolo-
gij ter zgodovina poslovanja na področju
prijave

I. Če ponudnik ponuja opremo tuje bla-
govne znamke:

1. Pogoj: prodaja ponujene blagovne
znamke določene opreme pri ponudniku le-
ta 2000 glede na leto 1999 ni padla za več
kot 50%. Pogoj se nanaša na vrednost pro-
daje.

2. Pogoj: ponudnik izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenja-
vo opreme v standardnih rokih naročnika ali
ima lastno skladišče nadomestnih delov in
rezervne opreme.

3. Pogoj: Za vsako ponujeno tehnologi-
jo mora biti sklenjena veljavna pisna pogod-
ba (točka 17 prilog), ki zajema celotno pod-
poro proizvajalca, principala ali zastopnika
tehnologije za prodajo in servis opreme,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo,
oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi po-
goji in prenosom. Razen tega mora ponu-
dnik izkazovati najvišji možni status pri prin-
cipalu oziroma proizvajalcu (status se bo
presojal glede na status za prodajo pri prin-
cipalu, ponudnikovo podporo kupcu ter te-
hnično podporo, ki jo ima ponudnik pri prin-
cipalu/proizvajalcu). Če pogoj najvišjega
statusa za določeno tehnologijo izpolnjuje
samo en ponudnik, se bo usposobljenost
za to tehnologijo priznala tudi ponudnikom z
naslednjim nižjim statusom.

II. Če ponudnik ponuja opremo, ki jo
pred prodajo dograjuje (po sistemu kit kom-
pleta ali podobno) in/ali jo kot tako prodaja
pod blagovnimi znamkami tujih proizvajal-
cev, mora (razen pogoja 5.12.1.5 3) izpol-
niti še naslednje:

1. Pogoj: Ponudnik tehnologije, ki pro-
dajajo opremo pod blagovnimi znamkami
drugih proizvajalcev, mora od teh proizva-
jalcev prejeti in predložiti izjave, oziroma mo-
ra biti to izrecno razvidno iz veljavne pisne
pogodbe (ustrezno označeno - podčrtano v
prilogi točke 17), v kateri:

– izrecno dovoljujejo ponudniku, da pro-
daja opremo pod prijavljeno blagovno znam-
ko;

– zagotavljajo, da bo oprema enake kva-
litete kot tista, ki jo sami dobavljajo;

– potrjujejo, da bo oprema opravila ena-
ke teste kot tista, ki jo sami dobavljajo;

– izjavljajo, da bo oprema popolnoma
skladna z operacijskimi sistemi, za katere je
to deklarirano od proizvajalca.

2. Pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je
imel urejena pogodbena razmerja za proda-
jo in servis ponujene ali istovrstne tehnolo-
gije neprekinjeno dve leti pred objavo razpi-
sa in ima urejeno razmerje za tekoče leto.

III. Če ponudnik ponuja opremo lastne
proizvodnje (sestavljanje po komponentah),
mora (razen pogoja 5.12.1.5.3) izpolnjevati
še naslednje pogoje:

1. Pogoj: Izkazano ustrezno poslovno
razmerje, vključno s pogoji dobave, jamstvi,
pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancij-
skimi pogoji in prenosom pravic za vse ključ-
ne komponente, ki sestavljajo ponujeno

opremo. Za ključne komponente štejejo ti-
ste, brez katerih oprema ne opravlja funkcij,
ki jim je pri običajni uporabi namenjena.

2. Pogoj: Neprekinjeno poslovanje na
področju prodaje in vzdrževanja ponujene
blagovne znamke neprekinjeno najmanj za
obdobje dveh let pred letom objave razpisa
in za tekoče leto;

3. Pogoj: Količina prodane opreme, ki
je predmet prijave v tekočem letu in v ob-
dobju dveh let pred letom objave razpisa
najmanj 100 kosov letno za točki 1 in 2
prijave za vsako prijavljeno tehnologijo, za
ostale točke pa najmanj 30 kosov za vsako
prijavljeno tehnologijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: Predvideni datum odločitve o sprejemu
prijav in ponudb 20 dni po roku oddaje.

12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena glede na konkretno dobavo
ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v
skladu z 51. členom ZJN.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/ (zainteresirane
osebe s tiskanjem dokumentov dobijo doku-
mentacijo, enako tisti, ki jo je mogoče dvigni-
ti osebno), vprašanja pa je mogoče postav-
ljati tudi na informacijskem sistemu naročni-
ka na naslovu http://www2.gov.si:8000/jav-
nar/jnvodg.nsf.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Center Vlade RS za informatiko

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. B-2/01 Ob-49436
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje avto-
matskih števcev prometa.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: ceste na območju Re-
publike Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: z prvo fazo bo-
mo priznali sposobnost ponudnikom za
vzdrževanje števcev za obdobje 36 mese-
cev, v drugi pa bo izbran najugodnejši po-
nudnik.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 7. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, vložišče, soba 21/I.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: /

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

ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet, Di-
rekcija RS za ceste, Služba za javna naroči-
la in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. JN 4-2001 Ob-49576
1. Naročnik: Snaga javno podjetje

d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor; faks: 02/33-27-661; tel.:
02/33-14-330; e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
z gradbeno mehanizacijo, izvajanje eno-
stavnejših ročnih komunalnih del ter va-
rovanje zbirnih centrov in ostale vrste
varovanja po potrebi.

Če je predvidena oddaja sklopov naro-
čila posebej, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

I. sklop: drobilec odpadkov,
II. sklop: kompaktor,
III. sklop: buldožer,
IV. sklop: nakladalec,
V. sklop: nakladalec-rovokopač,
VI. sklop: bager,
VII. sklop: gradbena mehanizacija-splo-

šno,
VIII. sklop: občasno izvajanje enostav-

nejših ročnih komunalnih del,
IX. sklop: varovanje zbirnih centrov in

ostale vrste varovanja po potrebi.
Ponudniki lahko predložijo ponudbe za

enega ali več sklopov.
5. Kraj izvedbe: področje Mestne obči-

ne Maribor z okolico.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: priznanje sposo-
bnosti za obdobje 36 mesecev od datuma
izdaje obvestila o priznanju sposobnosti. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da bo po prete-
ku 12 mesecev preveril razmere na trgu
(širitev trga, ustanovitev novih možnih ponu-
dnikov, prenehanje delovanja obstoječih po-
nudnikov) in bo, v primeru ugotovljenih
bistvenih sprememb, izvedel nov postopek.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, v blagajni podjetja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 z oznako “RD za
JN4/01“

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 15. 6. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor – v tajništvo
podjetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik lahko v 2. fazi postopka zahteva ga-
rancijo za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čunsko obdobje je tekoči mesec; rok plači-
la je min. 30 dni od izstavitve računa.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da (velja samo za storitev zajeto v IX.
sklopu naročila).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: za storitev IX. sklopa naročila so na-
vedbe zakonov, predpisov in upravnih do-
ločb podane v razpisni dokumentaciji.

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

15. Datum,  ko  bodo  kandidati  pred-
vidoma  morali  predložiti  ponudbe  in
predvideni  datum  odločitve  o  spreje-
mu ponudbe: ponudbe se bodo predvido-
ma  sprejemale  takoj  po  zaključku  1.
faze  omejenega  postopka  oziroma  v
skladu  s  potrebami  naročnika;  odločitev

o  sprejemu  ponudbe  v  zakonsko  dolo-
čenih  rokih.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila,
ki bodo upoštevana v 2. fazi omejenega
postopka za posamezni sklop, so podana v
razpisni dokumentaciji.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo prejeli obvestilo o
priznanju sposobnosti za obdobje 3 let. Vsi
kandidati bodo povabljeni k predložitvi po-
nudb in obveščeni o datumu in uri odpiranja
ponudb. Z izbranimi ponudniki za posamez-
ne sklope JN bo sklenjena pogodba za ob-
dobje do enega leta.

Za dodatne informacije o pripravi prija-
ve pokličite Ireno Bartok na tel.:
02/33-14-330, za ostale informacije gle-
de predmeta naročila pa Stanislava Žagar-
ja ali Andreja Kovača na tel.:
02/33-14-330.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Snaga javno podjetje d.o.o., Maribor

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. 10930094/01 Ob-49507
1. Naročnik: Vlada RS, Servis za proto-

kolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
13. sklop: potrošni material za Epson

tiskalnike:
– kaseta Epson ERC 31: 5 kosov,
– kaseta Epson INK S020025

800/1000: 8 kosov,
– kaseta Epson S050010 EPL 5700: 3

kosi,
– kaseta Epson INK S020189: 4 kosi,
– kaseta Epson INK S020191: 4 kosi,
– kaseta Epson STYLUS S020036: 2

kosa,
– kaseta Epson STYLUS S020034: 5

kosov,
– kaseta Epson 7753 LQ 500: 2 kosa,
– kaseta Epson Ribbon S015086 LQ

2070: 2 kosa,

14. sklop: potrošni material za HP ti-
skalnike:

– toner HP C4092 A: 7 kosov,
– toner HP 92274 A: 5 kosov,
– toner HP 3906 A 7: kosov,
– kaseta HP 51626 A: 4 kosi,
– kaseta HP 92275 A: 4 kosi,
– kaseta HP 51645 A: 12 kosov,
– kaseta HP 51629 A: 5 kosov,
– kaseta HP 51649 A: 5 kosov,
– kaseta HP C1823D: 2 kosa;
15. sklop: papir za tiskalnike:
– neskončni A3 (1+0) / karton 750 li-

stov: 5 kartonov,
– neskončni A3 (1+2) / karton 750 li-

stov: 3 kartoni,
– neskončni A4 (1+0) / karton 750 li-

stov: 12 kartonov,
– neskončni A4 (1+1) / karton 750 li-

stov: 2 kartona,
– neskončni A4 (1+2) / karton 750 li-

stov: 12 kartonov;
17. sklop: jaz medij 2GB: 2 kosa;
18. sklop: diskete 1,44MB: 220 ko-

sov.
Kraj dobave: Predoslje 39, 4000 Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Ring, d.o.o., Bleiweisova 14, 4000

Kranj,
– Iskra računalniki, d.o.o., Tržaška ce-

sta 2, 1000 Ljubljana,
– Anni, d.o.o., Podutiška 92, 1000 Ljub-

ljana.
7. Pogodbena vrednost:

Ponudnik Cena brez DDV
v SIT

13. sklop 14. sklop 15. sklop 17. sklop 18. sklop
Ring, d.o.o. 148.927 20.790
Iskra računalniki, d.o.o. 128.713
Anni, d.o.o. 504.617 9.812

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ne.

9. Število prejetih ponudb: 9.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 13: 185.555 SIT, 148.927 SIT,
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– sklop 14: 602.210 SIT, 504.617 SIT,
– sklop 15: 189.717 SIT, 128.713 SIT,
– sklop 17: 49.200 SIT, 20.790 SIT,
– sklop 18: 19.800 SIT, 9.812 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ne.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001, Ob-45107.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ne.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Št. 571/00-42/01 Ob-49433
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 16. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala, Me-
stna občina Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naroči-
la so bila kakovost blaga, konkurenčnost
cen in plačilni roki. Izbrani ponudnik je bil
najbolje ocenjen pri merilu konkurenčnost
cen, pri oceni ponudb na podlagi ostalih
meril med ponudniki ni bilo bistvenih od-
stopanj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Piramida d.o.o., Polje
10, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: po specifikaciji.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 5. 2001.
Mestna občina Kranj

Št. 346-01 Ob-49434
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 7, 1000

Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja procesorja glavnega
strežnika. Kraj dobave Klinični center.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbor je bil opravljen na pod-
lagi pogajanj brez predhodne objave; 1. toč-
ka 84. člena ZJN (v povezavi s prvim od-
stavkom 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: IBM World Trade Cor-
poration, New Orchad road, Armonk, New
York 10504 USA.

7. Pogodbena vrednost: 156.800 $.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek naročanja s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 347-01 Ob-49435
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 7, 1000

Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup dveh sterilizatorjev plazma
Sterrad*100 S in Cycle Sure inkubator-
ja. Kraj dobave Klinični center.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbor je bil opravljen na pod-
lagi pogajanj brez predhodne objave; 1. toč-
ka 84. člena ZJN (v povezavi s prvim od-
stavkom 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Johnson&Johnson S.E.,
Podružnica Ljubljana, Poslovna enota BTC.

7. Pogodbena vrednost: 50,911.984 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek naročanja s pogajanji brez
predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 5. 2001.

Klinični center Ljubljana

Ob-49508
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrovo.
2. Naslov naročnika: Trg 25. maja 9,

5212 Dobrovo.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni izdelki, Dobrovo.
5. Merilo za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena za enak artikel
ob zagotovljeni kvaliteti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
dodeljeno naročilo:

1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče
2,483.665 SIT,

2. kruh in pecivo: Pekarna Brumat, Vo-
dovodna pot 13, Kromberk, 3,426.814 SIT,

3. sveže in suho sadje in zelenjava:
AGRO Gorica d.d., Vrtojbenska 48, Šem-
peter, 2,039.364 SIT,

4. sadni sokovi: Nektar d.o.o., Brnčiče-
va 3, Ljubljana, 1,222.260 SIT

5. žita, mlevski izdelki in testenine: Mer-
cator – Goriška d.d., Nikole Tesle 10, Šem-
peter, 410.346 SIT,

6. ostali prehrambeni izdelki: Merca-
tor-Goriška d.d., Nikole Tesle 10, Šempe-
ter, 3,392.545 SIT.

7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz
6. točke, po posameznih sklopih:

– mleko in mlečni izdelki: 2,483.665 SIT,
– kruh in pecivo: 3,426.814 SIT,
– sveže in suho sadje in zelenjava:

2,039.364 SIT,
– sadni sokovi: 1,222.260 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

410.346 SIT,
– ostali prehrambeni izdelki: 3,392.545

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 2,764.352

SIT, 2,483.665 SIT,
– kruh in pecivo: 4,749.134 SIT,

3,426.814 SIT,
– sveže in suho sadje in zelenjava:

2,577.118 SIT, 2,039.364 SIT,
– sadni sokovi: 1,284.722 SIT,

1,222.260 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine

506.301 SIT, 410.346 SIT,
– ostali prehrambeni izdelki: 3,571.535

SIT, 3,392.545 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: za sklop Ribe in zmrznjene jedi ni bilo
ponudnika, za sklop Meso in mesni izdelki
pa je bil le en ponudnik z vsemi artikli in
zaradi tega bo naročnik za navedena sklopa
oddal naročilo po postopku s pogajanji (po
20. členu ZJN).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 5. 2001.

Osnovna šola Dobrovo

Št. B-001 Ob-49514
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Julija

Polca Kamnik.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom dr.

Julija Polca Kamnik, Novi trg 26, 1240 Kam-
nik, 01/83-18-600, faks 01/83-18-699.

3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: NRV reševalno vozilo - ZD Kamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Medicop, d.o.o., Obrt-
na ulica 43, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 16,959.179 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 17,042.479 SIT, 16,959.179 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 5. 2001.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca,

Kamnik

Št. 0102/01 Ob-49564
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

ska enota Krško.
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2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,
8270 Krško, tel. +386-7-48-085-20.

3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilsko vozilo GVC 24/50 1+2, Kr-
ško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50%, rok dobave
30%, plačilni pogoji 20%. Najnižja cena,
sprejemljiv dobavni rok in ugodni plačilni
pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Webo d.o.o., Heroja
Šaranoviča 29, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 34,531.669,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,739.469,42 SIT, 34,531.669,90
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško

Ob-49581
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
03/26-642.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dve visokotlačni črpalki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: do določenega roka za od-
dajo ponudb sta bili naročniku predloženi
dve pravočasni ponudbi. Pri pregledu in
analizi ponudb se je ugotovilo, da je samo
ena ponudba pravilna, druga je bila nepra-
vilna zaradi manjkajoče referenčne liste in
neusklajene dokumentacije z veljavnimi
predpisi (izpisek iz sodnega registra in
odločba upravnega organa o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti). Posto-
pek oddaje javnega naročila se je nadalje-
val po postopku s pogajanji po določbah
20. člena ZJN.

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 po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-49580
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
03/56-26-642.

3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dve visokotlačni črpalki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila je bil izveden po postopku s poga-
janji po določbah 20. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Naklo,
Pot na Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 10,900.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 5. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 90/1382/2001 Ob-49573
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, telefon +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 00.

3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava programske opreme za inte-
raktivno učenje tujih jezikov in izdelavo
učnih gradiv za samostojno učenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe, prejel je 1 nepravilno po-
nudbo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil jav-
nega naročila.

7. Pogodbena vrednost: naročnik ni
sklenil pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročnik ni sklenil
pogodbe.

9. Število prejetih ponudb: ena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,860.822,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo izvedel javno po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25.05.2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. S-2/01 Ob-49616
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., Senovo.

2. Naslov naročnika: Titova 106, 8281
Senovo, tel. 07/49-73-136, faks
07/49-73-151.

3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava kurilnega olja -
EL, okvirna količina 180.000 litrov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudnik, ki je ponudil naj-
nižjo ceno 50 točk, rok plačila za vsak dan
daljši rok 1 točka do največ 30 točk in rok
dobave do 24 ur – 20 točk.

Izbrana je bila ponudba, ki je prejela naj-
večje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,131.100
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,139.920 SIT, 12,131.100 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46135.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44637.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 5. 2001.

Rudnik Senovo v zapiranju
d.o.o. Senovo

Ob-49630
1. Naročnik: Vrtci Občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Ža-

lec.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah, Vrtec Žalec III, Tomšičeva 5, Vrtec
Šempeter, Vrtec Petrovče, Vrtec Velika Pi-
rešica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Klasje MPP d.d. Celje, Resljeva 16,
– PD Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec,

Šlandrov trg 35,
– Don Donats, d.o.o., Hoče, Bohovska

c. 21,
– Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenj-

ska c. 244,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,

Petrovče,
– KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10

Ptuj,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Mengeš, Te-

stenova 55,
– Mercator, d.d., Ljubljana, Slovenčeva 25,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica, Do-

lenjska c. 442,
– Živila Kranj, d.d., C. na Okrolgo 3,

Naklo,
– Žito, d.d., Ljubljana, Šmartinska c.

154, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,439.844 SIT,
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– za skupino slaščičarski izdelki:
865.648 SIT,

– za skupino ocvrto pecivo: 252.100 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava sveža:

5,489.880 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

4,214.333 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

8,177.601 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

1,968.123 SIT,
– za skupino jajca: 379.398 SIT,
– za skupino ribe: 501.300 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdel-

ki: 4,801.570 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

265.850 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 409.424

SIT,
– za skupino testenine: 453.442 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 984.666 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo:

1,801.546 SIT; 1,439.844 SIT;
– za skupino slaščičarski izdelki:

1,170.722 SIT; 865.648 SIT,
– za skupino ocvrto pecivo: 457.842

SIT; 252.100 SIT,
– za skupino sadje, sveža zelenjava

7,457.800 SIT; 5,489.880 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki:

5,436.920 SIT; 4,214.333 SIT,
– za skupino meso, mesni izdelki:

10,335.300 SIT; 8,177.601 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki:

2,177.583 SIT; 1,968.123 SIT,
– za skupino jajca: 440.000 SIT;

379.398 SIT,
– za skupino ribe: 573.531 SIT;

501.300 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdel-

ki: 5,511.961 SIT; 4,801.570 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki:

426.834 SIT; 265.850 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje: 432.479

SIT; 409.424 SIT,
– za skupino testenine: 670.124 SIT,

453.442 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi: 1,222.550

SIT; 984.666 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 17 z dne 9. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Vrtci Občine Žalec

Ob-49582
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka

šola za zdravstvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Poljanska 26a,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Ljubljana, Parmova 33.

7. Pogodbena vrednost: 10,643.122
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,971.810,55 SIT, 10,643.122 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 5. 2001.
Univerza v Ljubljani,

Visoka šola za zdravstvo Ljubljana

Št. 091-3-8/01 Ob-49583
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, faks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 25. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: plinski kromatograf z masnoselektiv-
nim detektorjem. Kraj dobave: Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– tehnične prednosti,
– servis,
– reference proizvajalca,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
Najugodnejša ponudba je po merilih pre-

jela največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Chemass, d.o.o., Baz-
nikova 40, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,883.532
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,854.750 SIT, 14,467.464,27 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 5. 2001.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Ob-49584
1. Naročnik: Osnovna šola Lovrenc na

Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 6,

2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 678-02-16,
faks 675-34-31.

3. Datum izbire: 11. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: po pogodbi.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 10 točk, kvaliteta 10
točk, reference 5 točk, plačilni pogoji 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Kruh pecivo Maribor, Donats
Hoče,

– sklop 2: Koloniale Maribor, Žito Ljub-
ljana,

– sklop 3: Agroind Vipava, Ljubljanske
mlekarne Ljubljana,

– sklop 4: KZ Ruše, Vezonik Radlje ob
Dravi,

– sklop 5: Gramis Murska Sobota, Kolo-
niale Maribor,

– sklop 6: Brumec-Ručigaj Mengeš, Ko-
loniale Maribor,

– sklop 7: Nektar Ljubljana, Koloniale
Maribor,

– sklop 8: Vezonik Radlje ob Dravi, Ko-
loniale Maribor,

– sklop 9: Koloniale Maribor,
– sklop 10: Koloniale Maribor, Droga

Izola,
– sklop 11: Koloniale Maribor, Droga

Izola.
7. Pogodbena vrednost: celotna vre-

dnost razpisa 14,600.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 2,296.905 SIT, 2,048.760

SIT,
– sklop 2: 449.429 SIT, 45.956 SIT,
– sklop 3: 1,003.242 SIT, 77.000 SIT,
– sklop 4: 6,419.058 SIT, 4,143.253

SIT,
– sklop 5: 1,442.780,50 SIT, 1,317.755

SIT,
– sklop 6: 833.308 SIT, 192.363 SIT,
– sklop 7: 204.543 SIT, 178.002 SIT,
– sklop 8: 92.800 SIT, 92.800 SIT,
– sklop 9: 713.445 SIT, 237.837 SIT,
– sklop 10: 1,165.953 SIT, 469.705 SIT,
– sklop 11: 165.499 SIT, 123.292 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na sedežu šole.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 5. 2001.
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Št. 122 Ob-49585
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. Datum izbire: 25. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava računalniškega
in pisarniškega materiala ter papirne in
plastične higienske konfekcije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, fik-
snost cen (po točkovanju ponudb sta izbra-
na ponudnika dosegla največje število točk).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za računalniški materi-
al Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Ljub-
ljana, v vrednosti 2,471.788,58 SIT; za pi-
sarniški material v vrednosti 3,163.410,56
SIT, za papirno higiensko konfekcijo v vre-
dnosti 5,767.930 SIT in plastično higien-
sko konfekcijo v vrednosti 4,398.835 SIT,
Skat, d.o.o., Izola.
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7. Pogodbena vrednost: 2,471.788,58
SIT; 13,330.175,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za računalniški material:

3,507.898,71 SIT; 2,471.788,58 SIT,
– za pisarniški material: 4,253.026,33

SIT; 3,163.410,56 SIT,
– za papirno higiensko konfekcijo:

7,484.243,20 SIT; 5,767.930 SIT,
– za plastično higiensko konfekcijo:

4,992.050 SIT; 4,288.165 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Splošna bolnišnica Izola

Št. 80/2001 Ob-49586
1. Naročnik: Center za zdravljenje bo-

lezni otrok.
2. Naslov naročnika: Šentvid pri Stični

44, 1296 Šentvid pri Stični, faks
01/788-74-70, tel. 01/788-74-50.

3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
5. ribe,
6. jajca,
7. sadje in zelenjava A,
8. sadje in zelenjava B,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zamrznjeni izdelki.
Kraj dobave: Šentvid pri Stični 42.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: oddaja naročila po tretjem
odstavku 19. člena ZJN-1, najnižja končna
cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– kruh in pekovski izdelki: Pekarna Pe-
čjak, d.o.o., Dolenjska c. 442,1291 Ško-
fljica,

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– meso in mesni izdelki: KZ Črnomelj,
z.o.o., Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj,

– perutnina in izdelki iz perutnine: Pivka
Perutninarstvo, d.d., Neverke 30, 6256 Ko-
šana,

– ribe: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, 1234,

– jajca: Jata reja, d.d., Agrokombinat-
ska 84, 1000 Ljubljana,

– sadje in zelenjava A: D. Bulc & CO,
d.n.o., Kolodvorska 16, 1000 Ljubljana,

– sadje in zelenjava B: KZ Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, 8000 Novo mesto,

– splošno prehrambeno blago: Merca-
tor, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica.

7. Pogodbena vrednost:
1. kruh in pekovski izdelki:

923.647,91 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki:
1,714.072,70 SIT,

3. meso in mesni izdelki: 3,392.015 SIT,
4. perutnina in izdelki iz perutnine:

1,980.655,40 SIT,
5. ribe: 321.840 SIT,
6. jajca: 163.800 SIT,
7. sadje in zelenjava A: 409.325 SIT,
8. sadje in zelenjava B: 1,773.300 SIT,
9. splošno prehrambeno blago:

5,117.603,53 SIT,
10. zamrznjeni izdelki: 392.445 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. kruh in pekovski izdelki: 1,214.462

SIT, 923.647,91 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki:

2,400.081,56 SIT, 1,714.072,70 SIT,
3. meso in mesni izdelki: 3,882.900

SIT, 3,392.015 SIT,
4. perutnina in izdelki iz perutnine:

2,455.110 SIT, 1,980.655,40 SIT,
5. ribe: 810.950 SIT, 321.840 SIT,
6. jajca: 239.400 SIT, 163.800 SIT,
7. sadje in zelenjava A: 581.021,40 SIT,

409.325 SIT,
8. sadje in zelenjava B: 3,281.795,83

SIT, 1,773.300 SIT,
9. splošno prehrambeno blago:

5,374.118,29 SIT, 5,117.603,53 SIT,
10. zamrznjeni izdelki: 653.773 SIT,

392.445 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 23 z dne 30. 3. 2001, Ob-45919.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični

Št. 388 Ob-49651
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/25-69-444, faks
04/25-69-442.

3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: hematološki analizator.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, garan-
cijski rok, dobavni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes Analitica,
d.o.o., Celovška 73, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
10,424.816,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 10,424.816,50 SIT in 10,085.250
SIT.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Št. JN 02/01 Ob-49671
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 7. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in zamenjava strelovodne vr-
vi z OPGW optičnim kablom na daljno-
vodu DV 2 x 110 kV Hudo-Črnomelj; od-
sek Osojnik-Črnomelj:

– OPGW, obešalni in spojni material,
– montaža OPGW, obešalnega in spoj-

nega materiala,
– dobava uvodnih kablov in končne ka-

belske opreme,
– montaža uvodnih kablov in končne ka-

belske opreme ter kabelskih spojk z meri-
tvami kabelskega sistema.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena vrednost (70% de-
lež),

– reference dobavitelja kabla in izvajalca
montaže (15% delež),

– skladnost z optičnim kabelskim siste-
mom, ki se že uporablja v omrežju naročni-
ka (10% delež),

– plačilni pogoji (5% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje

doseženo število točk (100) po merilih za
vrednotenje ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharje-
va 38, 1000 Ljubljana, s konzorcijskim par-
tnerjem Elektroservisi, d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 69,839.277
SIT (brez DDV), optični kabel OPGW tip
OPTOFLEX ASB 3.5.3s 3 x 16E (Ay/ACS
94/25-9,8).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 55,357.452 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 71,208.212,90 SIT (brez DDV z
upoštevanim popravkom), 69,839.277 SIT
(brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. JN 04/01 Ob-49677
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 26. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 10.000 kom tonfrekvenčnih
(MTK) sprejemnikov.
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Dostava tonfrekvenčnih (MTK) sprejem-
nikov je centralno skladišče Javnega podje-
tja Elektro Ljubljana, d.d., Glavarjeva 14,
1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena vrednost (82% de-
lež),

– reference proizvajalca razpisane opre-
me, ki se že uporablja v distributivnem omre-
žju Slovenije (10% delež),

– plačilni pogoji (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje

doseženo število točk (100) po merilih za
vrednotenje ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 64,220.000
SIT (brez DDV), s proizvajalcem Iskraeme-
co, tip TS8.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 71,000.000 SIT (brez DDV),
64,220.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 12 Ob-49753
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 60 kosov lahkih dostavnih vozil, 16
kosov srednje dostavnih vozil, 4 kose
osebna vozila.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena maks. 30 točk, izpolnjeva-
nje tehničnih karakteristik maks. 30 točk, brez-
plačno izobraževanje mehanikov maks. 10
točk, servisna mreža v Sloveniji maks. 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avto triglav, d.o.o., Du-
najska 122, 1000 Ljubljana, v pogodbeni
vrednosti 25,120.000 SIT in Revoz Belo-
kranjska 4, 8000 Novo mesto, v pogodbeni
vrednosti 63,676.379 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 148,792.655,32 SIT in 41,008.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 5. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 22 Ob-49754
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 520 kosov poštnih torb Centralno
skladišče Maribor in Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Galant M, d.o.o., Pru-
šnikova 95, 1210 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,394.800 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,520.000 SIT in 10,394.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 5. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8 Ob-49755
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

5 kosov POS tiskalniki, 30 kosov univer-

zalni tiskalniki,15 kosov delovnih postaj,
56 kosov brez prekinitvenega napaja-
nja, 3 kose HUB naprav, 12 kosov OCR
čitalcev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, vzdrževanje opreme,
ocena testiranja.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.Si, d.o.o., Trža-
ška 116, Ljubljana, Optima,d.o.o. Ulica 15.
maja Koper, Lanocm, d.o.o., Tržaška 63,
Maribor, IBM Slovenija, d.o.o, Trg revoluci-
je 3, Ljubljana, Identicus Slovenija, d.o.o.,
Celovška 135.

7. Pogodbena vrednost: SRC.Si,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana, 576.500
SIT, Optima, d.o.o., Ulica 15. maja, Koper,
8,979.450 SIT, Lanocm, d.o.o., Tržaška
63, Maribor, 7,681.500 SIT, IBM Sloveni-
ja, d.o.o, Trg revolucije 3, Ljubljana,
466.560 SIT, Identicus Slovenija, d.o.o.,
Celovška 135, Ljubljana, 4,082.400 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,979.450 SIT; 436.333 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 5. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

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. 1503/2-2001 Ob-49432
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks: 02/556-90-01.

3. Datum izbire: 19. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: graditev 18-stanovanj-
skega bloka v Gornjih Petrovcih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izdelana je bila primerjalna
analiza in vrednotenje ponudb na podlagi
naslednjih meril iz razpisne dokumentacije:

– cena 50 %,
– plačilni pogoji 30 %,
– reference 20 %.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: “Gomboc“, Gradbeni in-
ženiring d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231
Beltinci.

7. Ponudbena vrednost:
196,850.140,44 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 100,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 201,505.021,73 SIT,
159,511.851,70 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

Stanovanjski sklad
občine Gornji Petrovci

Št. 031-01/01-67 Ob-49513
1. Naročnik: Občina Mirna Peč.
2. Naslov naročnika: Trg 2, 8216 Mir-

na Peč, tel. 07/30-78-706, faks:
07/30-78-707.

3. Datum izbire: 23. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste Jordankal-Dobrnič (zemeljska de-
la ter asfaltiranje ceste).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in plačilni
pogoji. Izbrani ponudnik je na podlagi toč-
kovanja po teh merilih dosegel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 12,582.512,60
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,669.288,27 SIT, 12,582.512,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Občina Mirna Peč

Ob-49587
1. Naročnik: Občina Črenšovci.
2. Naslov naročnika: Prekmurske čete

20, 9232 Črenšovci, tel. 02/57-37-150,
faks 02/57-37-151, e-mail: občina.cren-
sovci@siol.net.

3. Datum izbire: 10. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: IV. faza kanalizacije in
čistilne naprave za čiščenje fekalne vo-
de (2500 PE) v KS Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
132,104.633,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 166,700.609,37 SIT, 141,830.650,87
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 12 z dne 23. 2. 2001,
Ob-44141.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 5. 2001.

Občina Črenšovci

Št. 110-1/01 Ob-49609
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rezkanje asfalta vozišča
na območju AC baze Ljubljana, Postoj-
na in Hrušica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev 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 na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjtje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,273.660
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,890.080 SIT in 12,273.660 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 23. 2. 2001 Ur. l.
RS, št. 12/01, Ob-44022.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-49610
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: krpanje z vročo asfaltno
maso na območju AC baze Ljubljana,
Postojna in Hrušica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev 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 na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
102,935.214,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,915.464 SIT in 102,935.214,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 23. 2. 2001 Ur. l.
RS, št. 12/01, Ob-44024.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-49611
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku AC A1/0056 Po-
stojna - Razdrto od km 3,600 do km
6,300.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev 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 na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
133,483.635,37 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 137,873.106,07 SIT in 133,483.635,37
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 23. 2. 2001 Ur. l.
RS, št. 12/01, Ob-44019.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-49612
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku AC A1/0059 Dram-
lje - Celje od km 3,150 do km 5,050.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev 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 na-
ročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 95,774.615
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 138,538.986,04 SIT in
95,774.615 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 23. 2. 2001 Ur. l.
RS, št. 12/01, Ob-44017.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-49613
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova voziščne konstrukci-
je na odseku AC A1/0036 Fram - Sloven-
ska Bistrica od km 1,650 do km 4,450.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev 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 na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Iztokova 30, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
92,141.892,30 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 124,542.953,36 SIT in
92,141.892,30 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen dne 23. 2. 2001 Ur. l.
RS, št. 12/01, Ob-44016.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 17/2001 Ob-49698
1. Naročnik: Javno podjteje Vodovod –

Kanalizacija.

2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,
Ljubljana, tel. 472-94-73; faks 231-78-31.

3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dokončanje del na ka-
nalizacijskem zbiralniku Rudnik do ob-
činske meje Škofljica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
direktno pogodbo na podlagi 110. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska c.
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,249.470
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 5. 2001.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 110-1/01 Ob-49608
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajs-
ka 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 7. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dokončna

odmera AC odseka Naklo - Kranj
(vzhod).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrovs-
ka sestava ponudnika, rok izvedbe in refer-
ence. Ponudba uspešnega pondunika je bila
izbrana ob upoštevanju navedenih meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Geograd d.o.o., Tbil-
ijsijska 59, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,568.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,266.682 SIT in 7,854.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 105 z dne
17. 11. 2000, Ob-39084.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 25. 5. 2001.

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

Št. 32/00 Ob-49642
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, telefon: 07/39-32-450, telefaks:
07/39-32-452.

3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov Komunale Novo me-
sto d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena storitve: 70 točk,
2. certifikat kakovosti ISO 9002: 20 točk,
3. reference ponudnika: 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Intel servis d.o.o., Zupanči-
čevo sprehajališče 1, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 6,653.820,56
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,270.682 SIT, 6,653.820,56 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-42733.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 14/2001 Ob-49692
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

Ljubljana, tel. 472-94-73; faks 231-78-31.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PGD za prilagoditev objektov II. faze ob-
stoječih objektov CČNL.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o.,
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,781.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 5. 2001.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 6/2001 Ob-49695
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

Ljubljana, tel. 472-94-73; faks 231-78-31.
3. Datum izbire: 14. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovni nad-

zor zdravstvene ustreznosti pitne vode.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo je oddano na
podlagi postopka s pogajanji brez predhod-
ne objave (2. točka 20. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inštitut za varovanje zdra-
vja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 52,040.281,99
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 5. 2001.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 15/2001 Ob-49697
1. Naročnik: Javno podjetje Vodovod –

Kanalizacija.
2. Naslov naročnika: Krekov trg 10,

Ljubljana, tel. 472-94-73; faks 231-78-31.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PZR proj. za izgradnjo II. faze CČNL in
PZR proj. za obstoječe tehnološke ob-
jekte

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je oddano z
neposredno pogodbo na podlagi 110. čle-
na Zakona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o.,
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,681.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 25. 5. 2001.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 3310-4/2001 Ob-49694
1. Naročnik: Ministrstvo za promet, Di-

rekcija za železniški promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

strokovnih podlag in delovnih besedil
podzakonskih predpisov na podlagi Za-
kona o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 85/00).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no s pogajanji na podlagi prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Prometni inštitut, d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 99,180.680
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 104,180.680 z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 1071/2001 Ob-49701
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, 01/478-26-00, telefaks
01/251-23-12.

3. Datum izbire: podpis pogodbe 21. 5.
2001.

4. Vrsta in obseg storitev: storitve sve-
tovanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (tretja alinea prvega odstavka
20. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EURO RSCG Corporate,
84, Rue de Villiers, 92683 Levallois-Perret,
France.

7. Pogodbena vrednost: 67,077,10 fran-
coskih frankov v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 5. 2001.
Vlada Republike Slovenije
Urad vlade za informiranje

Št. 7 Ob-49751
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: priznanje

sposobnosti za nabavo pisarniškega, či-
stilnega in potrošnega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi, da zagotavlja za-
htevane letne količine za vse razpisane vr-
ste blaga, da bo dostavljal na pošte v celot-
nem območju Slovenije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cehmo, d.d., Cesta v Me-
stni log 90, 1000 Ljubljana, Piramida, d.o.o.,
Polje 10, 1410 Zagorje, MK Ljubljana, d.d.,
p.p. 533, 1000 Ljubljana, MK Birooprema,
d.d., Dunajska c. 121, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 19 z dne 16. 3.
2001, Ob-44923.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 5. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Javni razpisi

Ob-49535
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve ob-
javlja

rezultate
razpisa za sofinanciranje Phare

Posebnega pripravljalnega programa
za strukturne sklade za projekt
Regionalna politika in kohezija,

Razvijanje regionalnega
zaposlitvenega finančnega

instrumenta – Splošne dotacije za
usposabljanje v Savinjski regiji,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 11 z dne 16. 2. 2001 (Ob-43884).

Izbrani so bili naslednji izvajalci:
– Lokalno partnerstvo Kozjansko s pro-

jektom “Usposabljanje v kovinsko predelo-
valni industriji“ in dodeljenimi sredstvi v vi-
šini 60.975 EUR,

– Regionalni center za razvoj, Zagorje
ob Savi, s projektom “Spodbujanje samo-
zaposlovanja“ in dodeljenimi sredstvi v viši-
ni 51.838 EUR,

– Šolski center Celje s projektom “Oro-
djarstvo – način podjetništva“ in dodeljeni-
mi sredstvi v višini 93.750 EUR,

– Tehnološko inovacijski zavod Dravinj-
ske doline s projektom “Center za funkcio-
nalno izobraževanje in nove pristope dela v
Savinjski regiji“ in dodeljenimi sredstvi v
višini 100.000 EUR,

– Zavod Rogaška dediščina s projek-
tom “Razvoj podeželja“ in dodeljenimi sred-
stvi v višini 73.476,17 EUR.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-49536
The Government of the Republic of

Slovenia, Ministry of Labour, Family and
Social Affairs is announcing

The Results of
Call for Proposals for the Project
Regional Policy and Cohesion,

Developing Regional Employment
Financial Instrument – Training Grant
Scheme in Savinjska Region financed

by Phare Special Preparatory
Programme for Structural Funds,
published in the Official Gazette of the

Republic of Slovenia, No. 11 on 16th Feb-
ruary 2001 (Ob-43885).

Selected applicants are following:
– Lokalno partnerstvo Kozjansko with

the project “Training in metal secondary
industry“, and grant awarded in amount of
EUR 60.975,

– Regionalni center za razvoj, Zagorje
ob Savi, with the project “Motivation for
self-employment“ and grant awarded in
amount of EUR 51.838,

– Šolski center Celje with the project
“Tool-making – The Entrepreneurial Way“
and grant awarded in amount of EUR
93.750,

– Tehnološko inovacijski zavod Dra-
vinjske doline with the project “Centre for
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Functional Education and New Work Ap-
proaches in Savinjska region“ and grant
awarded in amount of EUR 100.000,

– Zavod Rogaška dediščina with the
project “Countryside development“ and
grant awarded in amount of EUR
73.476,17.

The Government
of the Republic of Slovenia,

Ministry of Labour, Family and
Social Affairs

Dopolnitev
Ob-49667

Na podlagi določil Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (Ur. l. RS, št. 23/01), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00), Ak-
cijskega programa zaposlovanja v Sloveniji
za leti 2000 in 2001, programa dela Po-
speševalnega centra za malo gospodarstvo
(PCMG) za leti 2000 in 2001, Dunajska
156, Ljubljana ter Projekta uvajanja vav-
čerskega sistema objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
Ob-39304

javni razpis
za izbor svetovalcev za svetovanje v

okviru programa pospeševanja
podjetništva v sistemu svetovanja na
podlagi napotnic – “vavčerski sistem“

se v okviru Pogojev in meril (tč. 2) do-
polni, kot sledi:

– prvi alinei 2. točke – Preizkus stro-
kovnega znanja – se doda besedilo “višje-
šolska“, tako da dopolnjena alinea glasi:
“višješolska, visokošolska ali univerzitetna
diploma“,

– točki 2 – Preizkus strokovnega zna-
nja – se doda četrta alinea, ki se glasi:
“kandidati, ki imajo višješolsko izobrazbo
morajo imeti najmanj pet let delovnih izku-
šenj, svojo ustreznost pa morajo dokazati z
referencami“,

– tretji odstavek 2. točke – Pogoji in
merila – se dopolni, kot se glasi: “kandida-
ti, ki bodo uspešno opravili preizkus stro-
kovnega znanja se uvrstijo v katalog po-
djetniških svetovalcev za obdobje treh let
od izdaje potrdila”.

– črta se četrti odstavek 2. točke – Po-
goji in merila.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, Ljubljana

Ob-49658
Na podlagi 81. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96), Zako-
na o izvrševanju proračuna RS za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 32/01) in v skladu s Pravilni-
kom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01), Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za subvencioniranje strokovne in
mladinske periodike v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev (v nadaljnjem be-

sedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je subvencioniranje strokovne in
mladinske periodike.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis

a) Na ta razpis se lahko prijavijo založni-
ki revije, ki:

– izhaja najmanj eno leto,
– sodi med strokovno periodiko, name-

njeno posameznim razvojnim stopnjam
predšolskih otrok, učencev in dijakov, raz-
voju posameznih predmetov oziroma pred-
metnih področij v vzgojno-izobraževalnem
sistemu ter strokovnemu izobraževanju ozi-
roma informiranju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju,

– sodi med mladinsko periodiko, ki
obravnava dosežke z vseh področij člove-
kove ustvarjalnosti, prirejene posameznim
razvojnim stopnjam predšolskih otrok,
učencev, dijakov in študentov.

b) Vloga na razpis mora vsebovati iz-
polnjen prijavni obrazec in samostojne pri-
loge:

– uredniški program za leto 2001,
– predračun tiskarne, ki mora vsebovati

vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
(naklada, obseg, format, stavek, tisk, ve-
zava, filmi, papir, platnice). Iz predračuna
mora biti razvidna cena tiska na izvod,

– en izvod revije.
4. Merila za dodelitev sredstev:
a) za strokovno periodiko:
– strokovna ter estetska kakovost re-

vije;
– tematsko pokriva revija izključno ozi-

roma predvsem področje vzgoje in izobra-
ževanja;

– informativna in strokovna revija name-
njena pedagoškim delavcem;

– revija, ki služi kot učni pripomoček;
– obseg revije;
– naklada;
– višina sredstev iz drugih virov;
– višina naročniške cene za leto 2001;
b) za mladinsko periodiko:
– tematsko pokriva revija izključno ozi-

roma predvsem področje vzgoje in izobra-
ževanja;

– višina naročniške cene za leto 2001;
– strokovna ter estetska kakovost re-

vije;
– višina sredstev iz drugih virov;
– naklada.
5. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa in dodelitve

subvencij vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje ministrica za šolstvo, znanost in šport.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 51,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 4. točki te-
ga razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2001, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti na Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na do vključno 15. junija 2001 do 14. ure.

Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovoj-

nici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava

na razpis za subvencioniranje periodike“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Vloge, ki ne bodo imele prilog, zahteva-

nih v 3. točki tega razpisa in vloge, ki ne
bodo v skladu s pogoji, določenimi v tej
točki tega razpisa, bodo zavržene.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika. Odpiranje vlog v skladu z 2. točko
76. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije ne bo
javno.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
zaključka razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani dvignejo v vložišču Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Sektor za osnovno-
šolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana, telefon
01/478-54-31, ali poiščejo na internetu na
naslovu: http://infosol.mss.edus.si/no-
vo/subv_ml_per_01.htm.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-49660
Na podlagi 81. člena Zakona o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96), Zako-
na o izvrševanju proračuna RS za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 32/01) in v skladu s Pravilni-
kom o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01), Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencij zvezam in

društvom v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev (v nadaljnjem be-
sedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je dodelitev subvencij zvezam in
društvom.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis

a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze
društev in društva, ki:

– so registrirana pri pristojnem držav-
nem organu,

– izvajajo dejavnost, ki v pretežni meri
sodi na področje vzgoje in izobraževanja,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 43-44 / 1. 6. 2001 / Stran 2851

– v svoje programe vključujejo predšol-
ske otroke, učence, dijake in študente ter
strokovne delavce,

– izvajajo programe in projekte po vsej
Sloveniji oziroma njenem pretežnem delu.

Razpis ne velja za društva, ki se ukvar-
jajo s športno dejavnostjo.

b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– odločbo o registraciji zveze društev

oziroma društva,
– temeljni akt zveze društev oziroma

društva.
4. Merila za dodelitev sredstev:
– prispevek društva k razvoju interesnih

oblik vzgoje in izobraževanja, ki niso vklju-
čene v institucionalne oblike vzgoje in izo-
braževanja,

– prispevek društva k dopolnitvi in raz-
voju institucionalnih oblik vzgoje in izobra-
ževanja,

– članstvo oziroma številčnost ljudi, ki
so vključeni v programe društva,

– društvo je prejemnik priznanj na dr-
žavni ali mednarodni ravni ali je delovanje
društva javno priznano ali potrjeno na drug
način,

– obseg programa društva,
– finančna vrednost programa,
– višina sredstev iz drugih virov.
5. Strokovna komisija
Postopek  javnega  razpisa  in  dodeli-

tve subvencij vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje ministrica za šolstvo, znanost in
šport.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 17,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in
glede na merila, opredeljena v 4. točki te-
ga razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2001, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: ne glede na način prenosa morajo
vloge prispeti na Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljublja-
na do vključno 15. junija 2001 do 14. ure.

Opremljenost vloge
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovoj-

nici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – Prijava

na razpis za subvencioniranje zvez in druš-
tev“,

– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
Nepravočasnih in nepravilno opremlje-

nih vlog komisija ne bo obravnavala in bo-
do zavržene.

9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika. Odpiranje vlog v skladu z 2. točko
76. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-

vanje proračuna Republike Slovenije ne bo
javno.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od
zaključka razpisa.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
nošolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana, tele-
fon 01/478-54-31, ali poiščejo na inter-
netu na naslovu: http://info-
s o l . m s s . e d u s . s i / n o -
vo/subv_zd_2001.htm.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-49706
Na podlagi Zakona o javnih financah

(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00), Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/2001), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 13/2000, 65/2000,
97/2000 in 9/2001) in 32. člena Zakona
o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št.
12/96) objavljata Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana ter
Zavod Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa
Projektno učenje za mlajše odrasle

1. Uporabnika sta: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljublja-
na in Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanci-
ranje izvajanja programa izobraževanja in
usposabljanja težje zaposljivih mlajših oseb
brez poklicne izobrazbe v letu 2001, v skla-
du s finančnimi možnostmi oziroma glede
na potrebe ciljnih skupin pa tudi v letu
2002.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj: vlagatelj mora biti pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za izobraževanje,
izpolnjuje pogoje, navedene v Odredbi o
izobraževalnem programu Projektno uče-
nje za mlajše odrasle (Ur. l. RS, št.
63/1999) in je vpisana v razvid izvajalcev
javno veljavnih programov vzgoje in izobra-
ževanja pri Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport za izvajanje programa Projektno
učenje za mlajše odrasle ter izpolnjuje po-
goje, določene z Odredbo o smeri izo-
brazbe vodje mentorske skupine in men-
torjev v izobraževalnem programu (Ur. l.
RS, št. 63/1999).

4. Merila za izbor: navedena v razpisni
dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programa v letu 2001: 49,342.400 SIT.

6. Obdobje izvajanja programa: do
31. 12. 2001, z možnostjo izvajanja v na-
slednjem letu v okviru finančnih možnosti.

7. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vloge, ki bodo pravilno označene in
opremljene in bodo predložene najkasneje
do 22. junija 2001 do 10. ure na naslov:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg

OF 13, Ljubljana, in sicer po pošti priporo-
čeno ali osebno v vložišče. Prijave z vso
potrebno dokumentacijo je treba poslati v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov
uporabnika, naslov vlagatelja in napis: “Jav-
ni razpis za izbor izvajalcev programa Pro-
jektno učenje za mlajše odrasle – Ne odpi-
raj“.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
vlagatelji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: razpisno dokumentacijo in prijavne
obrazce lahko kandidati dvignejo na Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport, Sektor
za izobraževanje odraslih, Ulica Stare prav-
de 6, Ljubljana, pri Marini Horvat vsak dan
med 10. in 12. uro, objavljeni pa bodo tudi
na spletnih straneh:
h t t p : / / w w w . m s s . e d u s . s i / m i n i s t r -
stvo/mss/odrasli_pum.asp

9. Odpiranje vlog ni javno.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-

telji pisno obveščeni najkasneje v roku 45
dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Sektor za izobraže-
vanje odraslih, tel. 01/23-15-145.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 607-80/2001 Ob-49589
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01) in v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in
99/99), Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja

razpis
za sofinanciranje mednarodnega

sodelovanja v letu 2001
1. Ministrstvo za šolstvo, znanost in

šport bo v letu 2001 sofinanciralo medna-
rodno sodelovanje obeh slovenskih univerz
in njunih članic ter koncesioniranih samo-
stojnih visokošolskih zavodov. Za sofinan-
ciranje lahko kandidira univerza oziroma
koncesionirani visokošolski zavod, ki pre-
dloži program mednarodnega sodelovanje.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport nameni-
lo za mednarodno sodelovanje je
40,000.000 SIT.

3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– pravno podlago za sodelovanje (med-

državni ali meduniverzitetni sporazum ali
drugi formalno podpisani bilateralni ali mul-
tilateralni dogovor),

– časovno odločen program sodelova-
nja, utemeljen ob upoštevanju določil v
4. točki,

– nosilce in udeležence sodelovanja ter
– specifikacijo stroškov s predvidenimi

viri sofinanciranja.
Univerzi predložita ministrstvu usklaje-

ne prijave članic in opredelita prioritete.
4. Ministrstvo bo pri izbiri upoštevalo

naslednje oblike mednarodnega sodelova-
nja, ki morajo biti razvidne iz programa:

– Aktivnosti, povezane z uresničeva-
njem Bolonjske deklaracije,

– druge bilateralne in multilateralne de-
javnosti, pomembne za razvoj in kakovost
visokega šolstva,

– sodelovanje v okviru Pakta stabilnosti
za jugovzhodno Evropo,
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– gostujoči visokošolski učitelji,
– sodelovanje z neevropskimi državami

(pogoj sklenjen bilateralni sporazum),
– študijske pomoči za programe, ki jih

slovenski visokošolski zavodi ne izvajajo.
Univerzi oziroma koncesionirani sa-

mostojni visokošolski zavodi naj pošljejo
prijave na razpis do 29. junija 2001 do 15.
ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Sektor za višje strokovno
in visoko šolstvo, Trg OF 13, Ljubljana, v
zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano:
“Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinan-
ciranje mednarodnega sodelovanja v letu
2001”.

Obravnavane bodo le pravočasne in po-
polne prijave. Odpiranje prijav bo 2. julija
2001 ob 13. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13/4.
nadstropje. Sklep o izbiri bo sprejet najka-
sneje do 20. julija 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 391/01 Ob-49530
Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o

spodbujanju skladnega regionalnega raz-
voja (Ur. l. RS, št. 60/99), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00,
30/01), 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), Zako-
na o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01) in
Uredbe o vrednosti meril za določitev ob-
močij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvijo občin, ki izpolnjujejo ta merila
(Ur. l. RS, št. 59/00) objavlja Ministrstvo
za gospodarstvo

javni razpis
za sofinanciranje malih projektov
I. Proračunski uporabnik-naročnik: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: sofinanciranje ma-
lih (ne infrastrukturnih) projektov z obmo-
čja ob meji z Republiko Hrvaško. Do sofi-
nanciranja v okviru razpisa so upravičene
dejavnosti, ki so namenjene blažitvi vpliva
meje, podpori razvojnim (ne infrastruktur-
nim) projektom manjšega obsega, financi-
ranje naložb s področja turizma in malega
gospodarstva ter financiranju projektov šir-
šega pomena za regijo.

Za sofinanciranje so primerni projekti
povezani z gospodarskim razvojem, razvo-
jem malega gospodarstva, (vendar ne in-
vesticijski projekti) in naložbe v zvezi s pro-
mocijskimi dejavnostmi. Tudi turizem, ki za-
jema informiranje in promocijo, npr. pri-
pravo lokalne turistične signalizacije ter
izrabo turističnih znamenitosti za pripravo
turistično rekreacijskih poti.

Prav tako so primerni projekti naravnani
k prepoznavnosti regije, medsebojnemu
povezovanju in sodelovanju, skupni pro-
mociji kulturne in naravne dediščine kot
tudi manjši projekti v zvezi z ohranjanjem
naravne in kulturne dediščine.

Pogoji za prijavo
Prijavijo se lahko občine, ki mejijo ne-

posredno z Republiko Hrvaško in se hkrati

uvrščajo med območja s strukturnimi
problemi, skladno z Uredbo o vrednost
meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvijo občin, ki
izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00).
To so naslednje občine: Loška dolina,
Loški Potok, Osilnica, Kostel, Kočevje,
Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Krško, Bre-
žice, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Roga-
ška Slatina, Rogatec, Žetale, Podlehnik,
Videm, Gorišnica, Zavrč, Ormož, Ljutomer,
Razkrižje, Črenševci in Lendava.

Najnižja možna vrednost finančne pod-
pore za posamezen projekt znaša
1,000.000 SIT, najvišja možna vrednost
podpore za posamezen projekt pa je
5,000.000 SIT. Potrebno je zagotoviti so-
financiranje investitorja v višini minimalno
50% vrednosti projekta. Priporočeno je so-
financiranje iz različnih virov.

Zahtevana dokumentacija
– podatki o prijavitelju: polni naslov,

davčna številka, št. žiro računa, tel. in faks,
navedba kontaktne osebe;

– naziv projekta, lokacija izvajanja, pov-
zetek projekta in seznam pričakovanih re-
zultatov;

– predračunska vrednost projekta s
specifikacijo stroškov;

– terminski načrt izvedbe projekta;
– izkušnje prijavitelja in izvajalcev pro-

jekta;
– reference vodje projekta in morebit-

nih zunanjih strokovnih sodelavcev.
Merila za izbiro projektov:
– prispevek projekta k blažitvi vpliva dr-

žavne meje, na podlagi ocene strokovne
komisije, do 10 točk,

– prispevek h gospodarski krepitvi regi-
je, na podlagi ocene strokovne komisije,
do 30 točk,

– izkazan prispevek k regionalnemu raz-
voju, do 20 točk,

– celovita kakovost ter trajnostni učinek
projekta, po oceni strokovne komisije, do
10 točk,

– zagotovljeni drugi viri financiranja s
strani zasebnega in/ali podjetniškega sek-
torja, do 10 točk,

– stopnja pripravljenosti projekta za
uspešno dokončanje projekta do 15. 10.
2001, izkazana iz predložene dokumenta-
cije in terminskega načrta, do 10 točk,

– usposobljenost in izkušenost vodje
projekta izkazana z referencami, do 10
točk.

Na podlagi podanih ocen strokovne ko-
misije bodo projekti razvrščeni v prioritet-
no listo retrogradno glede na zbrano
št. točk. Financirani bodo projekti na osno-
vi oblikovane liste do porabe predvidenih
sredstev.

III. Orientacijska vrednost razpisa: za
Sklad malih projektov so predvidena sred-
stva v skupni višini 90,000.000 SIT.

IV. Rok za črpanje dodeljenih sredstev:
skrajni rok za črpanje dodeljenih sredstev
je do 15. 10. 2001.

V. Rok za predložitev vlog: popolne vlo-
ge, v skladu s prejetimi navodili, morajo biti
dostavljene v roku enega meseca od te
objave na naslov: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa poši-

ljke, z oznako “Ne odpiraj – razpis” in “Mali
projekti” ter z navedbo polnega naslova
pošiljatelja na zadnji strani ovojnice.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
šiljatelju.

VI. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
opravila strokovna komisija sama, nasled-
nji dan po roku, določenem za predložitev
vlog.

VII. Obveščanje o izboru: prijavitelji bo-
do o rezultatih ocenjevanja vlog in o izboru
projektov obveščeni najkasneje v 45. dneh
po odpiranju prispelih vlog. Vsi izbrani pri-
javitelji bodo povabljeni k podpisu pogod-
be.

VIII. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo za prijavo projektov v Sklad
malih projektov lahko prijavitelji prevzame-
jo brez plačila na Agenciji RS za regionalni
razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak de-
lavni dan med 9. in 12. uro, kontaktna
oseba, mag. Leon Devjak, tel. 01/478
3794. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletnih straneh Ministrstva za go-
spodarstvo http://www.sigov.si/mg.

IX. Splošna določila
Izbrani prijavitelji so dolžni pristopiti k

podpisu pogodbe v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izboru.

Prejemniki sredstev so dolžni Ministr-
stvu za gospodarstvo, v smislu spremljanja
porabe dodeljenih sredstev iz razpisa,
omogočiti nadzor nad porabo sredstev ta-
ko, da je vsak čas možna kontrola realiza-
cije investicije ter vpogled v poslovno do-
kumentacijo, vezano na projekt.

Zadnjo rok za dostavo dokumentacije
za črpanje odobrenih sredstev v letu 2001
je 15. 10. 2001. Pri dinamiki koriščenja
odobrenih sredstev bo upoštevana speci-
fičnost naložbe, dinamika realizacije nalo-
žbe in dinamika koriščenja sredstev iz dru-
gih virov, in sicer v obsegu, ki ga bo dovo-
ljeval priliv sredstev v proračun Republike
Slovenije.

V primeru ugotovljene nenamenske po-
rabe dodeljenih sredstev, ali odtujitve do-
deljenih sredstev, je prejemnik dolžan ta-
koj vrniti vsa nenamensko porabljena ali
odtujena sredstva v realni višini s pripada-
jočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila.

Kontaktna oseba v zvezi z razpisom je
mag. Leon Devjak, Agencija RS za regio-
nalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana,
tel. 01/478 3794.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-49521
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) in
73. člena Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00) objavlja Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad RS za prostorsko plani-
ranje (v nadaljevanju: Urad)

javni razpis
za subvencioniranje izdelave občinske
prostorske dokumentacije v letu 2001

1. Ime in sedež uporabnika: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
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sko planiranje, Dunajska 47, 1001 Ljublja-
na, p.p. 653.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
subvencioniranje občin v letu 2001 pri iz-
vedbi urbanističnih in drugih delavnic, jav-
nih natečajev in natečajev z vabljenimi ude-
leženci ter drugih oblik strokovnega dela
za pridobitev variantnih strokovnih rešitev,
s katerimi bo spodbujeno in pospešeno
reševanje pomembnejših problemov urba-
nističnega in krajinskega ter regionalnega
prostorskega načrtovanja.

Subvencije so namenjene spodbuditvi
občin k izvedbi tistih strokovnih nalog, ki
presegajo lokalni pomen in katerih cilj je
zlasti priprava načrtovalskih rešitev, ki jih
narekujejo sprejete planske odločitve na
državni ravni glede usmerjanja poselitve,
graditve državne infrastrukture, varovanja
naravnih virov, naravne in kulturne dedišči-
ne ter urejanja naravnega in grajenega jav-
nega dobra. Rezultati tega dela naj bi bili
uporabljeni kot osnova za kvalitetnejše in
strokovno bolj dognane rešitve, opredelje-
ne v občinskih prostorskih planskih in iz-
vedbenih aktih.

Prednostna področja dela, ki jih občine
lahko prijavijo za subvencioniranje, so:

– zasnove racionalnih oblik stanovanj-
ske gradnje kot podlage za izdelavo urba-
nistične in arhitekturne dokumentacije za
uresničevanje nacionalnega stanovanjske-
ga programa, zlasti na področju graditve
neprofitnih in socialnih stanovanj;

– prenova naselij, sanacija razvredno-
tenega ali neizkoriščenega urbanega pro-
stora; dopolnjevanje, zaokroževanje in re-
organizacija grajenih struktur;

– urbanistične in krajinske prilagoditve
prostorskih struktur v vplivnih območjih gra-
ditve državne infrastrukture;

– prostorske ureditve priobalnih zem-
ljišč morja, jezer in drugih voda ter ostale-
ga naravnega javnega dobra.

3. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo občine, ki

imajo:
– pravno-formalno urejene in zakonito

sprejete prostorske planske akte;
– zaposlenega prostorskega planerja -

urbanista, ki je usposobljen za strokovno
pripravo in usmerjanje izvajanja prijavljene
naloge ali kako drugače formalno zagotov-
ljeno opravljanje tehnično-strokovnih nalog
v zvezi z urbanističnim načrtovanjem nase-
lij in drugih posegov v prostor.

Za sofinanciranje izvedbe nalog medob-
činskega oziroma regionalnega pomena
lahko kandidirajo tudi regionalne razvojne
agencije, ki imajo ta status priznan na pod-
lagi Zakona o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja.

Posamezna občina oziroma regionalna
razvojna agencija lahko kandidira s predlo-
gom za subvencioniranje le ene naloge, ki
bo zaključena v letu 2001. Prednost pri
izbiri za subvencioniranje bodo imele nalo-
ge, ki se že izvajajo oziroma je za njih že
pripravljena oddaja dela.

Pri prijavah občin, ki so v preteklih letih
že prejele sredstva za sofinanciranje ali
subvencioniranje izdelave strokovnih gra-
div ali sredstva za izvedbo urbanističnih de-
lavnic in natečajev, bo Urad upošteval tudi

lastno oceno smotrnosti porabe dodelje-
nih sredstev.

4. Pogoji subvencioniranja
Urad  bo  za  dodelitev  subvencij  izbiral

med  nalogami,  ki  bodo  prijavljene  v
skladu s tem razpisom in razpisno doku-
mentacijo ter bodo izpolnjevale še nasled-
nje pogoje:

– naloga mora biti zasnovana v takem
obsegu, da bo zagotovljen njen zaključek
s predstavitvijo konkretnih rezultatov dela
do konca novembra 2001;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mo-
ra biti zagotovljena interdisciplinarna se-
stava udeleženih strokovnjakov s področja
urbanizma, arhitekture, krajinske arhitek-
ture, komunale oziroma gradbeništva in
druge infrastrukture ter drugih izvedencev
v odvisnosti od predmeta dela;

– pri vseh oblikah dela mora praviloma
sodelovati vsaj ena skupina študentov pod
vodstvom mentorja, pri urbanističnih nate-
čajih pa je zaželena mednarodna udele-
žba;

– prejemnik subvencije bo moral zago-
toviti najmanj 50% sredstev od predvide-
nega skupnega zneska sredstev, potrebnih
za izvedbo naloge; subvencija pa lahko
znaša največ 5,000.000 SIT.

5. Okvirna višina sredstev in način sub-
vencioniranja

Urad je za subvencioniranje nalog na
podlagi tega razpisa predvidel sredstva v
skupnem okvirnem znesku 33,000.000
SIT.

Urad bo na podlagi meril in pogojev iz
tega razpisa ter predpisanih kriterijev upo-
rabe proračunskih sredstev izbral naj-
ustreznejše predloge za subvencioniranje
strokovnih nalog, nato pa bo z izbranimi
občinami sklenil pogodbe o dodelitvi sub-
vencij. V pogodbi bo določen način naka-
zila subvencije, praviloma v dveh obrokih
po prejemu dokazil o opravljenih fazah de-
la. Vzorec pogodbe je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Prijavljene občine bodo o izboru pre-
dlogov obveščene najkasneje v 20 dneh
po zaključenem roku za oddajo prijav. Ob-
čine, katerih predlogi bodo pripravljeni v
skladu s tem razpisom in bodo izbrani za
subvencioniranje, bomo razvrstili v dve sku-
pini: v prvi bodo občine, s katerimi bomo
takoj nadaljevali postopek sklenitve pogod-
be o subvencioniranju, v drugi skupini pa
tiste občine, ki bodo prišle v poštev za
subvencioniranje v primeru, da katera od
občin iz prve skupine ne bo sklenila po-
godbe oziroma ne bo izpolnila pogodbenih
obveznosti.

Občine bodo morale oddajo in izvedbo
subvencioniranega dela opraviti v skladu z
Zakonom o javnih naročilih in drugimi pred-
pisi.

Občine bodo dolžne Uradu dostaviti za-
ključno dokumentacijo z dokazili o zakoni-
tosti in smotrnosti porabe subvencije. Koli-
kor občina do pogodbeno določenega ro-
ka Uradu ne bo dostavila navedene doku-
mentacije, bo morala vrniti že nakazana
sredstva subvencije.

6. Vsebina prijave
Prijava za subvencioniranje mora vse-

bovati:

6.1 Vlogo za dodelitev subvencije s po-
datki o prijavitelju: ime občine in naslov;
številka telefona in telefaxa; pooblaščena
oseba, ki daje na zahtevo Urada tolmače-
nja v zvezi s prijavo; matična številka, dav-
čna številka in številka žiro računa občine.

6.2 Predmet dela z utemeljitvijo skla-
dnosti s prednostnimi področji dela iz
2. točke tega razpisa.

6.3 Program naloge oziroma projekta s
predstavitvijo ciljev in predvidene uporabe
rezultatov, zlasti pričakovanega učinka pre-
dlaganih rešitev; obrazložitev in utemeljitev
vsebine in obsega dela po fazah; organiza-
cija izvedbe.

6.4 Ceno celotnega predmeta dela in
predlagani znesek subvencioniranja.

6.5 Izpolnjen in podpisan vzorec po-
godbe o subvencioniranju.

6.6 Parafirano projektno nalogo.
6.7 V primeru prijave za subvencionira-

nje že izvajane naloge še: pogodbo občine
z izvajalcem; dokumentacijo o oddaji dela
v skladu z Zakonom o javnih naročilih; ute-
meljitev potrebe po dodatnih sredstvih sub-
vencije.

7. Merila za dodelitev subvencije
Urad bo med prijavami, ki bodo izpol-

njevale pogoje tega razpisa, izbral naloge
za subvencioniranje na podlagi naslednjih
meril in njihovih vrednosti:

– skladnost in utemeljenost naloge gle-
de na razpisana prednostna področja dela
- 25%,

– kakovost programa izvedbe naloge
(celovitost, podrobnost) - 25%,

– pomembnost problematike (državni,
regionalni pomen) - 15%,

– sorazmernost obsega dela in predla-
gane cene - 20%,

– ocena rezultatov morebitnega pred-
hodnega sofinanciranja ali subvencionira-
nja - 15%.

8. Rok in način prijave: rok za oddajo
prijav je petek, 29. junija 2001. Prijave
morajo do tega dne prispeti po pošti
oziroma biti oddane do 13. ure v tajništvu
Urada RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47/I, Ljubljana. Prijava mora biti v
zaprti ovojnici, opremljeni z imenom in
naslovom predlagatelja ter napisom “Ne
odpiraj - Vloga za subvencije“. Odpiranje
prijav, ki ne bo javno, bo opravila strokov-
na komisija uporabnika v ponedeljek, 2.
julija 2001.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavi-
telji prejmejo v tajništvu Urada na prej na-
vedenem naslovu od dneva objave razpisa
vsak delovni dan od 9. do 13. ure ali po
pošti na njihovo zahtevo.

Občine lahko dobijo dodatne informa-
cije do poteka roka za oddajo prijav na
Uradu na prej navedenem naslovu vsak de-
lovni dan med 9. in 11. uro - odgovorni
osebi: Miha Kos, tel. 01/478-70-11 in
Mojmir Prelog, tel. 01/478-72-15.

Prijavljene občine bodo o izboru pre-
dlogov obveščene najkasneje v 20 dneh
po zaključenem roku za oddajo prijav.

Ministrstvo
za okolje in prostor

Urad RS za prostorsko planiranje
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Št. 177-00 Ob-49569

Javni razpis
za izbiro izvajalca projekta

Subvencioniranje obštudijskega
izobraževanja pri Študentski

organizaciji Univerze v Ljubljani
v študijskem letu 2001 / 2002

1. Naročnik: Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Ljub-
ljana, Kersnikova 4.

2. Predmet: predmet javnega razpisa je
izbira izvajalcev dejavnosti Subvencionira-
nje obštudijskega izobraževanja v študij-
skem letu 2001/2002, ki obsega krajše
(nekajurne) in daljše (eno in več tedenske)
tečaje, seminarje, delavnice na naslednjih
področjih:

– tuji jeziki,
– komunikacija (retorika, javno nasto-

panje, poslovni bonton ...),
– iskanje zaposlitve (pisanje prošenj,

kadrovske agencije, obnašanje na razgo-
voru, način izbire, ...),

– računalništvo,
– fotografske delavnice.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki:
– status: pravna oseba, ki v svoji osnov-

ni dejavnosti opravlja izobraževanje odra-
slih in mladine,

– kadrovska struktura: najmanj en za-
poslen z višjo ali visoko izobrazbo,

– ustrezni delovni in tehnični pogoji: pri-
merno opremljeni prostori, ki morajo biti
dostopni invalidom,

– finančno urejeno računovodsko po-
slovanje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika: relevantnost ponudbe za predmet raz-
pisa, popolnost ponudbe, reference ponu-
dnika (uveljavljenost in uspešnost ponudni-
ka, udeležba študentov), kakovost ponudbe
in finančna učinkovitost, dostopnost cen za
študente, popusti, interes študentov.

5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
prostorih  Študentske  organizacije  Uni-
verze v Ljubljani, Kersnikova 4, soba 203,
2. nadstropje vsak delovnik med 10. in
11. uro ali poiščejo na internetu
(http://www.sou.uni-lj.si).

5. Rok predložitve ponudbe: ponudbe
morajo biti predložene do 18. 6. 2001 do
12. ure.

6. Način predložitve ponudbe: ponud-
be morajo biti poslane izključno po pošti
kot priporočena pošiljka, na naslov Štu-
dentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom
“Razpis za Subvencioniranje obštudijske-
ga izobraževanja za študijsko leto
2001/2002”.

7. Odpiranje ponudb: ne bo javno.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-

pisa obveščeni najpozneje do 6. 7. 2001.
9. Dodatne informacije: vse dodatne in-

formacije lahko ponudniki dobijo (do 18. 6.
2001) ob torkih in četrtkih med 10. in 11.
uro na Kersnikovi 4 v Ljubljani, pri Mojci
Remec Rojec, tel.: 01/43-80-207 in pri
Jasni Svetlik, tel. 031/367-664.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

(ŠOU v Ljubljani)

Ob-49734
Slovenska razvojna družba d.d., Dunaj-

ska 160, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo delnic
družbe Talum, tovarna aluminija d.d.,

Kidričevo
Predmet prodaje je 287.829 navadnih

imenskih delnic, z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za posamezno delnico.

Paket 287.829 delnic, ki je predmet
prodaje, predstavlja 7,58 % vseh delnic
družbe Talum, d.d.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS ali v tujini.
2. Ponudba za nakup delnic mora vse-

bovati predvsem naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavaro-

vanja plačila kupnine;
c) podatke o finančnem položaju kupca

(za domače pravne osebe: bilanco stanja
in uspeha za leto 2000; BON-1 in BON-2);

d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Ponudnik vplača varščino kot jam-

stvo za resnost ponudbe na žiro račun Slo-
venske razvojne družbe d.d. številka:
50102-627-7001 v višini 30,000.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti, v roku osmih dni po kon-
čanem izboru.

4. Pisne ponudbe z dokazili iz točke 2.
je potrebno poslati s priporočeno pošiljko
najpozneje do 18. junija 2001 na naslov
Slovenske razvojne družbe d.d., Dunajska
160, 1001 Ljubljana pod oznako “Javni
razpis Talum, d.d. - ne odpiraj!“

5. Pisne ponudbe bo pregledala komi-
sija in ponudnike obvestila o izbiri ali jih
povabila na dodatna pogajanja.

6. Uspešni ponudnik mora v 20 dneh
od obvestila, da je izbran oziroma po kon-
čanih pogajanjih, skleniti pogodbo o pro-
daji delnic in v dogovorjenem roku plačati
kupnino.

7. Če kupec ne bo sklenil pogodbe v
dogovorjenih rokih se šteje, da odstopa od
nakupa, morebiti že sklenjena pogodba se
šteje za razdrto, plačano varščino pa kot
skesnino obdrži prodajalec.

8. Vse stroške v zvezi s pogodbo in pre-
nosom lastništva plača kupec.

9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic,
ki so predmet tega razpisa, z najboljšim ali
katerimkoli kupcem.

10. Informacije lahko dobite na Sloven-
ski razvojni družbi d.d., pri Milanu Cerarju,
tel. št. 01/5894-880 ali faks št.
01/5894-879.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Št. 320-01-7/2001 Ob-49458
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odloč-

ba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS in 70/00) in 35. člena statuta obči-
ne Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo), sprejetega Odloka o prora-
čunu Občine Krško (Ur. l. RS, št. 27/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS št:
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) in Pravilni-
ka o namenu, načinu in virih financiranja
kmetijstva v občini Krško (Ur. l. RS, št.
16/99), objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov urejanja

kmetijskih zemljišč v letu 2001

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
I. Predmet javnega razpisa: predmet

javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov urejanja kmetijskih zemljišč, za na-
mene:

A. Sofinanciranje agromeliorativnih po-
segov na kmetijah, v skupni višini do
3,000.000 SIT.

B. Sofinanciranje spodbujanja usposab-
ljanja pašnikov na kmetijah, v skupni višini
do 2,000.000 SIT.

C. Nadomestilo stroškov za nakup kme-
tijskih zemljišč, v skupni višini do
1,500.000 SIT.

Pogoji za pridobivanje sredstev:
A. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki

so na svojih kmetijskih zemljiščih izvedli v
obdobju jesen 2000/pomlad–poletje
2001 male agromelioracijske posege na
zemljiščih, ki zagotavljajo izboljšavo rodo-
vitnosti zemljišč ali pa ohranjajo nivo ureje-
nosti določenih kmetijskih zemljišč, za po-
večanje kmetijske pridelave.

B. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so svoja zemljišča v obdobju jesen
2000/pomlad 2001 uredili za namen pa-
še govedi, konjev in drobnice.

C. Do sredstev so upravičeni kmetje, ki
so v obdobju jesen 2000/ pomlad-poletje
2001 izvedli nakup kmetijskih zemljišč, z
namenom povečevanje kmetij, ki so izven
komasacijskega območja. Pri nakupu kme-
tijskih zemljišč mora biti investitor že la-
stnik najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč in ne
sme odtujiti teh zemljišč še najmanj 10 let
po prejemu sredstev. Upravičenec mora
zagotoviti delovno mesto na kmetiji, kar
dokazuje s potrdilom o kmečkem zavaro-
vanju.

Dodatni pogoji: do sredstev v skladu z
javnim razpisom za sofinanciranje progra-
mov urejanja kmetijskih zemljišč v letu
2001, so upravičene fizične osebe ali kme-
tje, ki za ta namen še niso prejele finančne
pomoči iz proračuna Občine Krško.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: upravičenci do sredstev po
tem razpisu fizične, oziroma kmetje ki
opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji v
Občini Krško in investirajo na območju ob-
čine Krško.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravi-
čenci iz prejšnjega odstavka v svojem
imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov
račun.

III. Višina razpisanih sredstev
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Višina razpisanih sredstev namenjenih
za sofinanciranje:

A. male agromelioracije glede na za-
htevnost del v stopnji, v skupni višini
3,000.000 SIT:

I. stopnja (najmanj zahtevni poseg), v
višini do 50.000 SIT/ha;

II. stopnja (zahtevnejši poseg), v višini
do 80.000 SIT/ha;

III. stopnja (najzahtevnejši poseg), v vi-
šini do 120.000 SIT/ha.

B. sofinanciranje urejanja pašnikov za
govedo, konje in drobnico, v skupni višini
do 2,000.000 SIT:

– pašniki za govedo in konje, v višini do
35.000 SIT/ha;

– pašniki za drobnico, v višini do
40.000 SIT/ha.

C. nadomestilo stroškov nakupa kmetij-
skih zemljišč za kmečke zavarovance, v
višini 150.000 SIT/ha.

in so evidentirani na proračunski po-
stavki 5001 Intervencije v kmetijski pride-
lavi.

IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so razvidna

iz vsebine razpisa.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

urejanje kmetijskih zemljišč z namenom iz-
boljšave kmetijskih zemljišč in produktiv-
nosti v kmetijski pridelavi ter povečevanje
kmetijskih zemljišč.

V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na pred-

pisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško
ali na sedežih Zadrug ali pri območni Kme-
tijski svetovalni službi;

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.

Zahtevku mora biti priloženo za name-
ne A:

1. pravilno in popolno izpolnjen obra-
zec;

2. zapis območnega svetovalca KSS Kr-
ško o izvedbi del po posameznih stopnjah;

3. kopijo katastrskega načrta s šrafira-
no parcelo in podčrtano parcelno številko,
na kateri poteka mala agromelioracija.

Zahtevku morajo biti priloženo za na-
mene B:

1. pravilno in popolno izpolnjen obra-
zec;

2. kopijo katastrskega načrta s šrafira-
no parcelo in podčrtano parcelno številko,
na kateri poteka pašnik;

3. načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materialom;

4. dokazila o nakupu materiala za na-
pravo pašnika (izolatorji, žica).

Zahtevku morajo biti priloženo za na-
mene C:

1. pravilno in popolno izpolnjen obra-
zec;

2. overjeno kupoprodajno pogodbo;
3. potrdilo o kmečkem zavarovanju.
Opomba: občinska uprava lahko po od-

piranju vlog preveri resničnost podatkov

na terenu. V primeru ugotovljenih neresnič-
nih podatkov, upravičencu ne bodo za do-
ločen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sred-
stev za naslednjih pet let.

VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene

na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena v

roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
Nepravočasne vloge bodo zavržene,

neutemeljene pa zavrnjene.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija

v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih predlagatelj v navede-
nem roku ne dopolni se zavržejo.

VIII. Rok za vložitve zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje do 14. 9. 2001, na naslov: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako:

A: “ ne odpiraj – javni razpis – male
agromelioracije“

B: “ne odpiraj – javni razpis – pašniki“.
C: “ne odpiraj – javni razpis- nakup kme-

tijskih zemljišč.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija

opravila v torek 18. 9. 2001.
Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:

upravičenci bodo o dodelitvi sredstev ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh od odpiranja
ponudb.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Obči-
ne Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, Krško, vsak uradni delovni
dan, od 8. do 9. ure, na tel. 4981-319.
Kontaktna oseba: Magda Krošelj.

Občina Krško

Št. 320-01-14/2001 Ob-49459
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odloč-
ba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS in 70/00) in 35. člena statuta obči-
ne Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo), sprejetega Odloka o prora-
čunu Občine Krško (Ur. l. RS, št. 27/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa republike Slovenije (Ur. l. RS št:
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) in Pravilni-
ka o namenu, načinu in virih financiranja
kmetijstva v občini Krško (Ur. l. RS, št.
16/99), objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih

dejavnosti na kmetiji in dokončanje
objektov za turizem na kmetiji

Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
I. Predmet javnega razpisa: Občina Kr-

ško razpisuje sredstva za sofinanciranje do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji in turizma na
kmetiji iz občinskega proračuna za leto
2001, za namene:

Namen sofinanciranja je sofinanciranje
zaključne faze objektov za turistične name-
ne -nabava opreme za ta namen in nakup
opreme za dopolnilne dejavnosti na kmetiji
.

Sredstva za sofinanciranje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji in dokončanja objek-
tov za turizem na kmetiji znašajo
6,000.000 SIT

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: upravičenci do sredstev so
kmetje občine Krško, ki so nosilci gospo-
darstev ali so kmečki zavarovanci.

III. Višina razpisnih sredstev: višina raz-
pisnih sredstev po tem razpisu namenjenih
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji in kmetije, ki se ukvarja z registrira-
no dopolnilno dejavnosti je 6,000.000 SIT
na proračunski postavki 5003 dopolnilne
dejavnosti.

Sredstva se delijo na osnovi opravljenih
del z dokazili računov od 1. 9. 2000 do
20. 8. 2001.

IV. Merila za izbiro programov: pred do-
delitvijo sredstev si kmetijo ogleda komisi-
ja za ocenitev objektov za turizem na kme-
tiji, ki jo imenuje župan in preveri podatke
iz vloge. Sredstva se dodelijo upravičen-
cem, ki so že izvedli ustrezne investicije in
imajo zato ustrezna dokazila (račune).

Sredstva se delijo na podlagi opravlje-
nih del v višini do 50 % računske vrednosti
naložbe in se znesek izplača na podlagi
sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev ter
dokazili o izvedenih delih.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upraviče-
nec:

– izpolnjevanje pogojev v skladu z Za-
konom o kmetijstvu (Ur. l. RS. 54/01) za
upravičence, ki se ukvarjajo s turizmom na
kmetiji,

– gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del, z zrisanim načrtom, za namen za kate-
rega je vložena vloga (vinotoč, izletniška
kmetija), oziroma program izrabe kmetij-
skega zemljišča za opredeljen namen,

– vsaj ena oseba na kmetiji mora biti za
to dejavnost strokovno usposobljena,

– opis dopolnilnih dejavnosti in finan-
čno konstrukcijo z učinki: sušenje sadja,
predelavo sadja (kis, žganje), gojenje šam-
pinjonov, reja jelenjadi, predelava mleka,
domača obrt (lončarstvo, pletarstvo) in
ostale dejavnosti povezane s kmetijstvom.

– sredstva, pridobljena na razpisu mo-
rajo biti porabljena do 31. 12. 2001.

Prednost imajo upravičenci:
– kmetija, ki je v zaključni fazi gradnje,
– novi programi dopolnilnih dejavnosti,

ki se vključujejo v turistično ponudbo,
V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi. Vloga mora vsebo-
vati izpolnjen prijavni obrazec, ki ga dobite
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško z osnovnimi podatki:

– podatki o upravičencu,
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– predmet vloge (opis storitev za do-
polnilne dejavnosti in turistične kmetijo),

– predračunska vrednost naložbe z viri
financiranja;

– zaprošena višina sofinanciranja
Dokumentacija k vlogi:
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del

ali izkazano lastništvo ali dolgoročni najem
površin, ki bodo v rabi za opredeljeni na-
men;

– poslovni načrt kmetije, ki se ukvarja z
dopolnilno dejavnostjo ali za turizem na
kmetiji, če je naložba večja od 1 mio SIT;

VI. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene

na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena

s sklepom župana in na osnovi medseboj-
ne sklenjene pogodbe v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka.

Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja  nepopolne  vloge  komi-
sija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolni-
tve vloge je pet dni od dneva prejema
obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predla-
gatelj v navedenem roku ne dopolni se za-
vržejo.

VII. Rok  za  vložitev  zahtevkov:  vloge
s predpisano dokumentacijo morajo pri-
speti najkasneje do 20. 8. 2001 do 15.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako: Ne odpi-
raj-javni razpis-dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v ponedeljek 27. 8. 2001. Odpi-
ranje vlog ne bo javno.

IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
župan občine bo na osnovi predloga komi-
sije sprejel sklep o dodelitvi sredstev v 30
dneh po dnevu poteka roka za vložitev vlog.
Sklep o dodelitvi sredstev bo posredovan
prosilcem najkasneje v roku 8 dni po odlo-
čitvi.

X. Informacije: vse informacije in razpi-
sna dokumentacija v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na sedežu Občine Krško, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
Krško, vsak uradni delovni dan, od 8. do
9. ure, na tel. 4981-319. Kontaktna ose-
ba: Magda Krošelj.

Občina Krško

Št. 320-01-10/2001 Ob-49460
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odloč-
ba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US
RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba
US RS in 70/00) in 35. člena statuta obči-
ne Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečišče-

no besedilo), sprejetega Odloka o prora-
čunu Občine Krško (Ur. l. RS, št. 27/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa republike Slovenije (Ur. l. RS št:
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) in Pravilni-
ka o namenu, načinu in virih financiranja
kmetijstva v občini Krško (Ur. l. RS, št.
16/99), objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov v

živinorejski pridelavi v letu 2001
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
II. Predmet javnega razpisa: predmet

javnega razpisa je sofinanciranje progra-
mov v živinorejski pridelavi, za namene:

A. Regresi:

Namen Višina regresa/kom Skupaj (SIT)

1 Regresiranje nakupa plemenskih telic do 40.000 1,600.000
2 Regresiranje nakupa plemenskih svinj do 8.000 800.000
3 Regresiranje nakupa plemenskih merjascev do 15.000 105.000
4 Regresiranje nakupa plemenskih koz in ovc do 3.000 90.000
5 Regresiranje nakupa plemenskih kozlov in ovnov do 5.000 25.000
6 Regresiranje pripusta plemenskih kobil do 3.000 300.000
7 Zavarovanje plemenskih žrebcev do 14.000 140.000
8 Vzreja plemenskih telic iz A oziroma AP kontrole 2,000.000

– Višinsko območje do 18.000
– Hribovito območje do 12.000
– Nižinsko območje do 10.000

9 Regres za vhlevljanje govejih pitancev 6,000.000
– Višinsko območje do 15.000
– Hribovito območje do 10.000
– Nižinsko območje do 8.000

B. Subvencioniranje osemenjevanja
krav in svinj.

V proračunu kmetijstva je za subvencio-
niranje osemenjevanja krav in svinj name-
njeno 900.000 SIT, in sicer:

– za vsako osemenjeno kravo v višini
do 1.000 SIT/ na prvo osemenitev,

– za vsako osemenjeno kravo s semeni
elitnih bikov črnobele pasme, sivorjave pa-
sme in svetlo lisaste pasme, v višini do
1.000 SIT/ na prvo osemenitev,

– za vsako osemenjeno svinjo, v višini
do 500 SIT/ na prvo osemenitev.

Pogoji za pridobivanje sredstev:
A1. Do regresa so upravičeni rejci, ki

kupujejo plemenske telice iz A in AP kon-
trole v občini Krško ali izven nje.

A2. Do regresa so upravičeni rejci na
območju občine Krško, ki kupujejo ple-
menske svinje z znanim poreklom. Do re-
gresa je upraevičen rejec, ki ima vsaj 10
plemenskih svinj v hlevu..

A3. Do regresa so upravičeni rejci, ki
kupujejo testirane merjasce v selekcijski
farmi z znanim poreklom. Upravičenci do
regresa so rejci, ki že imajo vhlevljeno ple-
mensko robo in redijo vsaj 10 plemenskih
svinj.

A4. in A5. Do regresa so upravičeni
rejci, ki kupujejo plemensko robo v kontro-
liranih tropih, ki so selekcijsko vodeni. Do
regresa je upravičen rejec, ki ima vsaj 10
plemenskih koz in ovc.

A6. Do regresa so upravičeni rejci ple-
menskih kobil, ki pripuščajo kobile pod li-
cencirano priznane republiške žrebce hla-
dnokrvne pasme in imajo najmanj 3 ple-
menske kobile v hlevu.

A7. Upravičenci do povračila zavarova-
nja plemenskih žrebcev so rejci, ki imajo
republiško potrjene žrebce oziroma imajo
dokazilo o rodovništvu.

A8. Do regresa so upravičeni rejci, ki
imajo telice vzrejene od kontroliranih krav
iz A in AP kontrole in imajo dober genetski
potencial, ter tisti, ki oddajajo nad 40.000
litrov mleka / leto.

A9. Do regresa so upravičeni rejci, ki
pitajo pitance kombiniranih in mesnatih pa-
sem. Višina regresa je omejena glede na
pridelovalno območje občine in število
vhlevljenih pitancev v hlevu:

– višinsko območje: mini. 4 kom. na
novo vhljevljenih telet,

– hribovito območje: min. 5 kom. na
novo vhlevljenih telet,

– nižinsko območje: min. 6 kom. na no-
vo vhlevljenih telet.

B. Zahtevke za subvencijo za osemenje-
vanje krav ali svinj vlagajo fizične ose-
be-kmetje, pod pogoji, navedenimi v raz-
pisu.

Dodatni pogoji:
Občina Krško bo sofinancirala pro-

grame,  ki  morajo  biti  izvedeni  v  času  od
28. 10. 2000  do  28. 9. 2001  za  na-
mene A.

Občina Krško bo subvencionirala osem-
enjevanje krav in svinj od časa osemenitve
z dne 1. 12. 2000 do 28. 9. 2001, za
namene B.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
fizične, oziroma kmetje ki opravljajo kme-
tijsko dejavnost na kmetiji v občini Krško in
investirajo na območju občine Krško.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravičen-
ci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu
ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.

III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih

za sofinanciranje programov za namene A
so prikazani v tabeli razpisa, za namene B
je v višini 900.000 SIT in so evidentirani na
proračunski postavki 5001 Intervencije v
kmetijski pridelavi.

IV. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov so razvidna

iz vsebine razpisa.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za

živinorejsko pridelavo, z namenom širjenja
in ohranjanja kvalitetne plemenske robe ter
proizvodnje hrane.
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V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na pred-

pisanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku
za gospodarske dejavnosti Občine Krško
ali na sedežih Zadrug ali pri območni Kme-
tijski svetovalni službi;

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.

Zahtevku mora biti priloženo za name-
ne A:

1. dokazilo o nakupu plemenske robe,
pripustni list in potrdilo o številčenju.

2. dokazilo o nakupu plemenske robe,
tetovirni list.

3. dokazilo o nakupu plemenske robe,
potrdilo selekcijske službe.

4. dokazilo o nakupu plemenske robe,
potrdilo selekcijske službe.

5. dokazilo o nakupu plemenske robe,
potrdilo selekcijske službe.

6. dokazilo o pripustu.
7. dokazilo o plačani zavarovalnini.
8. dokazilo o številčenju oziroma potr-

dilo o izvoru živali.
9. dokazilo o številčenju.
Zahtevku morajo biti priloženo za na-

mene B:
– dokazilo o prvi osemenitvi krav in

svinj.
2. Prednost imajo vlagatelji:
– iz demografsko ogroženih območjih

in področjih z omejenimi možnostmi pride-
lave;

– iz hribovskih in višinskih območij;
– ki imajo sklenjene dolgoročne pogod-

be z Zadrugami;
– ki jim je živinorejska pridelava osnov-

na dejavnost;
– ki opravljajo ali razvijajo dopolnilno de-

javnost na kmetiji.
Opomba: občinska uprava lahko po od-

piranju vlog preveri resničnost podatkov
na terenu. V primeru ugotovljenih neresnič-
nih podatkov, upravičencu ne bodo za odo-
brena sredstva in izgubi pravico do uveljav-
ljanja proračunskih sredstev za naslednjih
pet let.

VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene

na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo sredstva dodeljena

s sklepom župana v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka.

Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih predlagatelj v navede-
nem roku ne dopolni se zavržejo.

VIII. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge  s  predpisano  dokumentacijo

morajo  prispeti  najkasneje  do  za  na-

mene A in B: do 28. 9. 2001 do 14. ure,
na naslov: Občina Krško, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom po-
šiljatelja in označene z oznako: A: “ne od-
piraj – javni razpis – živinorejska pride-
lava/1“.

A: “ne odpiraj – javni razpis – živinorej-
ska pridelava/2“. (v zaporednem nadalje-
vanju uveljavljanja regresa).

B: “ne odpiraj-javni razpis- subvencioni-
ranje osemenjevanja krav ali svinj“

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v torek 2. 10. 2001.

Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev

obveščeni najkasneje v 30 dneh od odpi-
ranja ponudb.

X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na sedežu Občine Krško, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
Krško, vsak uradni delovni dan, od 8. do
9. ure, na tel. 4981-319. Kontaktna ose-
ba: Magda Krošelj.

Občina Krško

Ob-49733
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova

28, Ljubljana, na podlagi soglasja Mestne
občine Ljubljana z dne 23. 2. 2001 objav-
lja na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu
oddajanja poslovnih prostorov, s katerimi
upravlja Zdravstveni dom Ljubljana (Ur. l.
RS, št. 56/00) ter sklepa komisije z dne
28. 5. 2001 ponovni

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v

najem na lokaciji Mislejeva 3
I. Najemodajalec: Mestna občina Ljub-

ljana,  Mestni  trg  1,  Ljubljana  in  Zdrav-
stveni  dom  Ljubljana,  Kotnikova  28,
Ljubljana.

II. Oddajo se poslovni prostori v prvem
nadstropju stavbe na Mislejevi 3 v Ljubljani
in sicer:

Prostore zobnega laboratorija v skupni
izmeri 43,74 m2.

Prostori obsegajo: čisti del v izmeri
14,43 m2, nečisti del v izmeri 14,43 m2,
temnico v izmeri 2,07 m2, garderobo v
izmeri 3,23 m2 s pripadajočim deležem
skupnih prostorov v izmeri 61,83 m2 (ve-
trolov, predprostor, WC moški, WC žen-
ski, WC osebje, hodnik, čistila, čakalnica)
v deležu 15,50%-9,58 m2.

III. Izhodiščna najemnina znaša meseč-
no 2174 SIT/m2, ki se mesečno usklajuje
z indeksom cen življenjskih potrebščin. Ta-
ko določena najemnina ne vsebuje davka,
ki ga plačuje najemnik v skladu z zakono-
dajo.

Poleg  najemnine  je  najemnik  dolžan
plačevati  vse  obratovalne  stroške  v  zvezi
z  uporabo  najetih  prostorov  ter  so-
razmeren delež skupnih obratovalnih
stroškov.

IV. Poslovni prostori se prednostno od-
dajo za izvajanje zobotehničnih storitev.

V. Prostori se oddajo v najem za dobo
10 let in se po preteku tega roka na podla-
gi vloge najemnika najemno razmerje lah-
ko podaljša.

VI. Ponudbe interesentov za najem po-
slovnega prostora z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev interesenti pošljejo priporoče-
no na naslov: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana z oznako “za
javni razpis-ne odpiraj“ v 30 dneh od dne-
va objave.

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb
komisija ne bo obravnavala.

VII. Prostori se oddajo po načelu vide-
no-najeto.

Ogled poslovnih prostorov je možen po
predhodnem dogovoru v tajništvu ZD Ljub-
ljana-Bežigrad, Kržičeva 10 tel.
300-33-14.

V najem se dajejo opremljeni prostori.
Oprema je predmet obveznega odkupa po
cenitvi sodnega cenilca in po posebni po-
godbi, sklenjeni ob prevzemu najetih pro-
storov.

VIII. Ponudbe interesentov za najem
prostora morajo vsebovati naslednja doka-
zila:

a) za fizične in pravne osebe:
– potrdilo o strokovni usposobljenosti

za opravljanje dejavnosti (diploma, strokov-
ni izpit) oziroma izpisek iz sodnega registra,

– program dejavnosti, ki bo potekal v
najetem prostoru,

– dokazilo o finančnem oziroma premo-
ženjskem stanju (BON 1, BON 2 oziroma
BON 3 za pravne osebe).

b) za fizične osebe pa še:
– potrdilo o stalnem bivališču,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo davčne uprave o premoženj-

skem stanju,
– potrdilo pristojnega ministrstva o vlo-

žitvi zahtevka za vpis v register zasebnih
zdravstvenih delavcev oziroma odločbo o
vpisu v register zasebnih zdravstvenih de-
lavcev, oziroma dovoljenje pristojnega mi-
nistrstva za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti,

– bančno garancijo za resnost ponud-
be na prvi poziv, za fizične osebe vplačilo
depozita na žiro račun ZD Ljubljana, Enota
Bežigrad št. 50101-609-10009 v višini
300.000 SIT.

IX. O izbiri ponudnika odloči Mestna
uprava z upravno odločbo. O pritožbi odlo-
či županja.

Če izbrani najemnik ne sklene najemne
pogodbe v 30 dneh od dokončnosti odloč-
be, se šteje, da odstopa od ponudbe.

Prednost pri izbiri imajo po 1. odstavku
6. člena Pravilnika o načinu oddajanja po-
slovnih prostorov s katerimi upravlja ZD
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/00) zdravstveni
delavci, ki:

– so zaposleni v ZD Ljubljana,
– imajo daljšo delovno dobo v ZD Ljub-

ljana.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Ob-49455

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in 5. člena
Odloka o stavbnih zemljiščih Mestne obči-
ne Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 5/00)

javni razpis
za oddajo delno komunalno urejenga

stavbnega zemljišča
Predmet javnega razpisa je nezazidano

stavbno zemljišče na območju komunal-
nega urejanja v individualni zazidavi Šmar-
tno – Krnice. Navedeno območje je ureje-
no z Odlokom o zazidalnem načrtu indivi-
dualne zazidave Šmartno – Krnice SC 8
(Ur. l. RS, št. 8/90).

1. Oddajamo naslednjo gradbeno par-
celo: gradbena parcela št. 11, v izmeri
638 m2, par. št. 600/25 v izmeri 625 m2

v k.o. Šmartno prekomejno v k.o. Legen
ležeča parcela in par. št. 600/26 v izmeri
13 m2 k.o. Legen.

2. Cena stavbnega zemljišča znaša
3.300 SIT/m2 stavbnega zemljišča.

3. Stroški priprave in komunalnega
opremljanja stavbnega zemljišča znašajo
5.100 SIT/m2 stavbnega zemljišča. Indivi-
dualna  zazidava  Šmartno-Krnice  je
opremljena  z  naslednjo  komunalno  in-
frastrukturo:  cestno  omrežje  v  maka-
damski  izvedbi,  fekalno  in  meteorno
kanalizacijo,  javnim  vodovodom  in  elek-
tro  omrežjem.

4. V ceni ni zajet davek na promet ne-
premičnin in ga plača kupec.

5. V ceni niso zajeti stroški pridobiva-
nja lokacijske dokumentacije, lokacijske-
ga dovoljenja, soglasij za priključitev na
elektro omrežje, vodovod in kanalizacijo,
sprememba namembnosti zemljišča, stro-
ški projektne dokumentacije in gradbene-
ga dovoljenja.

6. Cena gradbene parcele št. 11
(638 m2):
zemljišče 2,105.400 SIT
komunalna ureditev 3,253.800 SIT
Skupaj 5,359.200 SIT

Pogoji razpisa:
1. Kandidati morajo svojo vlogo oddati

v zaprti ovojnici z navedbo “javni razpis za
oddajo stavbnega zemljišča Krnice” ose-
bno v vložišču ali priporočeno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, Slovenj Gradec, v 15 dneh od objave
razpisa.

2. V vlogi mora biti naveden ime in prii-
mek kandidata, točen naslov, datum roj-
stva, izobrazba, zaposlitev, število družin-
skih članov, opis sedanjih stanovanjskih
razmer.

3. Biti morajo državljani Republike Slo-
venije. Potrebno je priložiti kopijo potrdila
o državljanstvu ali osebne izkaznice.

4. Kandidati morajo plačati varščino v
višini 267.960 SIT. Varščina se plača na
ŽR Mestne občine Slovenj Gradec št.
51840-630-25638, sklic na št.
2001000. Varščina bo uspelemu ponu-
dniku vračunana v ceno pridobljenega
zemljišča, neuspelemu ponudniku pa se
brezobrestno vrne v roku 15 dni od objave

izida razpisa. Če uspeli ponudnik odstopi
od ponudbe, varščina zapade v korist Me-
stne občine Slovenj Gradec.

5. Ponudnik, ki mu je uspelo na javnem
razpisu, mora skleniti z Mestno občino
Slovenj Gradec pogodbo o oddaji stav-
bnega zemljišča v 15 dneh po obvestilu o
izidu razpisa oziroma pravnomočnosti in
plačati s pogodbo določeni znesek v 8
dneh od podpisa pogodbe. Če uspeli  po-
nudnik  ne  podpiše  pogodbe  ali  pa  ne
poravna  pogodbenih  obveznosti  v  rokih
iz  prejšnjega  stavka,  se  šteje,  da  od-
stopa  od  pridobljenega  stavbnega  zem-
ljišča.

6. Uspeli ponudnik plača davek na pro-
met nepremičnin in nosi vse stroške v zve-
zi s prenosom zemljišča.

7. Če se bo prijavilo več ponudnikov,
bo komisija izdelala prednostni vrstni red.
Prednost pri pridobitvi zemljišča bodo imeli
ponudniki, ki:

– so občani občine Slovenj Gradec ozi-
roma ponudniki, ki so zaposleni v občini
Slovenj Gradec,

– niso lastniki primernega stanovanja
oziroma nepremičnin, primernih za sta-
novanje  in  ki  prvič  rešujejo  stanovanjski
problem  v  Mestni  občini  Slovenj  Gra-
dec.

V primeru, da bi več ponudnikov bilo
ovrednoteno kot enakovredni, si komisija
pridržuje pravico oddati parcelo ponudni-
kom po načelu javne dražbe.

8. Stroški hišnih priključkov in stroški v
zvezi z pridobitvijo lokacijskega in gradbe-
nega dovoljenja ter soglasij k temu, bre-
menijo ponudnika.

9. Zazidalni, zemljiškoknjižni in drugi
podatki so na razpolago ponudnikom pri
Režijskemu obratu stavbnih zemljišč Me-
stne občine Slovenj Gradec, Šolska ul.
10 (Igor Fric, Peter Čarf, tel. 881-21-45,
881-21-48).

10. O izidu razpisa bodo ponudniki pi-
sno obveščeni najkasneje v 10 dneh od
izbire.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-49588
Iskrainvest, d.d., Stegne 25a, 1521

Ljubljana, kot upravnik nepremičnin
skupne rabe industrijske cone ŠP 5/1
Stegne v Ljubljani in na podlagi 7. sklepa
7. seje sveta solastnikov nepremičnin
skupne rabe industrijske cone ŠP 5/1
Stegne v Ljubljani z dne 11. 1. 2001
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
– nepremičnina – začasni vhodni objekt

(24 m2) s kovinskim nadstreškom (117 m2)
– parc. št. 1713/47 k.o. Dravlje,

– nepremičnina – asfaltirano parkirišče
– del parcele št. 1713/70 k.o. Dravlje
površine 488 m2,

– nepremičnina – zelenica, travnik (ne-
zazidljivo) – del parcele št. 1713/66 k.o.
Dravlje površine 526 m2,

– nepremičnina – sanitarni blok, skla-
dišče in zimski vrt (skupaj 60 m2).

2. Izklicna cena za nepremičnine iz
1. točke znaša 40,000.000 SIT.

3. Prodaja se vrši za kompleten pred-
met prodaje po načelu “videno-kupljeno”.

4. V objektu se nahaja gostinska opre-
ma, ki pa ni predmet te prodaje in se zanjo
lahko sklepa posebna kupoprodajna po-
godba.

5. Pogoji pisne dražbe (zbiranje po-
nudb):

– ponudbo lahko pošljejo fizične ose-
be, ki so državljani RS ali pravne osebe s
sedežem v RS,

– pisna ponudba mora vsebovati točen
naziv in naslov kupca, davčno številko, po-
nujeni znesek, ki mora biti točno določen
in jasen v odnosu na izklicno ceno ter
plačilne pogoje; variantne ponudbe niso
možne,

– ponudbi mora biti priloženo potrdilo
o državljanstvu (fizične osebe) ali registra-
cija (pravne osebe), potrdilo o plačani kav-
ciji, ki jo je dolžan ponudnik v višini10%
od izklicne cene položiti na žiro račun
50104-601-17218 s pripisom “vhodni ob-
jekt – varščina” in bo izbranemu kupcu
vračunana v ceno, ostalim pa brez obresti
vrnjena v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb,

– davek in vse stroške v zvezi s pogod-
bo in prenosom lastništva kot tudi parcela-
cijo, plača kupec.

6. Ponudbe je potrebno poslati pripo-
ročeno ali vročiti osebno na naslov Iskra-
invest, d.d., Stegne 25a, 1521 Ljubljana,
v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj
– vhodni objekt”.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
na naslov prispele do vključno 14. 6.
2001 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v pro-
storih Iskrainvest, d.d., Stegne 25a, Ljub-
ljana, 14. 6. 2001 ob 13. uri. Ponudniki
bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8
dni po odpiranju ponudb.

9. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik:
– z najvišjo ceno – ponder 50%,
– z najkrajšim rokom plačila – ponder

30%,
– z odkupom gostinske opreme – pon-

der 30%.
10. Uspeli  ponudnik  mora  v  8  dneh

po  prejemu  pisnega  obvestila  o  izboru
s  prodajalcem  podpisati  pogodbo.  V
primeru,  da  uspeli  ponudnik  v  roku  ne
sklene  pogodbe,  varščino  obdrži  pro-
dajalec.

11. Izročitev in prenos lastništva se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stro-
škov.

12. Razpis  ne  zavezuje  prodajalca,
da  bo  z  najugodnejšim  ponudnikom
sklenil  kupoprodajno  pogodbo  za  ne-
premičnino, ki je predmet tega javnega
razpisa.

13. Ogled nepremičnine in dokumen-
tacije je možen po predhodni najavi po tel.
041/772-830 (Kosten Vinko).

Iskrainvest, d.d., Ljubljana
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Javne dražbe

Ob-49555
Na podlagi Zakona o izvrševanju pro-

računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
32/01), Uredbe o odprodaji, oddaji ali
zamenjavi nepremičnin in premičnin v la-
sti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) in sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije razpisuje Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška 16, v imenu in za račun Republike
Slovenije

javno dražbo
za oddajo poslovnih prostorov Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet,

podružnice Krško, s prevzemom
minimalnega števila delavcev

1. Predmet javne dražbe je oddaja v na-
jem dela poslovnih prostorov v Krškem, s
katerimi upravlja in jih uporablja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, (v
nadaljevanju: Agencija), s pogojem prevze-
ma minimalnega števila delavcev Agencije
ter v skladu z Načrtom oddaje v najem ozi-
roma prodaje poslovnih prostorov Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet, po-
družnice Krško (v nadaljevanju: Načrt). Na-
črt je sestavni del razpisne dokumentacije.

2. Poslovni prostori, ki so predmet javne
dražbe, se nahajajo v poslovnem objektu
Agencije, podružnice Krško, na Cesti 4. ju-
lija 42 v Krškem.

3. Pogoj za oddajo poslovnih prostorov
v najem je prevzem minimalnega števila de-
lavcev Agencije v delovno razmerje za ne-
določen čas, s prepovedjo odpovedi delov-
nega razmerja brez krivdnih razlogov na stra-
ni delavcev pred iztekom 3 let po sklenitvi
pogodb o zaposlitvi. Minimalno število de-
lavcev za prevzem je razvidno iz Načrta.

Oddaja poslovnih prostorov v najem in
prevzem delavcev Agencije se opravi po-
stopno, v skladu s prevzemanjem plačilne-
ga prometa od Agencije.

O postopni oddaji poslovnih prostorov v
najem se med Agencijo in najemnikom skle-
nejo aneksi k najemni pogodbi.

4. Dražitelj, ki prevzame opravljanje pla-
čilnega prometa od Agencije, lahko najete
poslovne prostore ob prenehanju poslova-
nja Agencije odkupi. Kupnina za poslovne
prostore znaša 50 % tržne vrednosti oziro-
ma cene iz Načrta. Ta cena se v skladu s
predpisi revalorizira v mesecu pred skleni-
tvijo prodajne pogodbe.

Dražitelj odkupljenih poslovnih prosto-
rov ne sme oddati v najem oziroma jih pro-
dati pred iztekom 3 let po sklenitvi prodajne
pogodbe.

Pogoji prodaje se dogovorijo s predpo-
godbo.

5. Mesečna najemnina za poslovne pro-
store znaša ob izpolnjevanju pogojev te
dražbe najmanj 50 % tržne najemnine iz
Načrta.

Mesečna najemnina je lahko višja, če jo
ponudi dražitelj.

Med trajanjem najemnega razmerja (od
sklenitve najemne pogodbe dalje) se na-
jemnina ob zaključku vsakega trimesečja zvi-

šuje v skladu z rastjo cen življenjskih po-
trebščin.

Če dražitelj posameznega delavca, pre-
vzetega v delovno razmerje, odpusti pred
iztekom 3 letnega roka brez njegove krivde,
se mesečna najemnina zviša na višino tržne
najemnine oziroma se zviša prodajna cena
na višino tržne prodajne cene.

6. Dražitelj lahko v ponudbi zagotovi pre-
vzem večjega števila delavcev v delovno ra-
zmerje za nedoločen čas, kot je določeno v
Načrtu. Ponudi lahko tudi višjo mesečno
najemnino, vendar mora prevzeti najmanj
minimalno število delavcev.

7. Kot dražitelji v tem postopku lahko
nastopajo Banka Slovenije, banke, hranilni-
ce, hranilno-kreditne službe in druge prav-
ne osebe, ki bodo v skladu z zakonom pre-
vzele opravljanje plačilnega prometa v Re-
publiki Sloveniji.

8. Javna dražba je pisna.
Razpisno dokumentacijo lahko dražitelji

iz 7. točke te javne dražbe dvignejo na na-
slovu: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Krško, Cesta 4.
julija 42.

Podrobnejše informacije dobijo dražitelji
na navedenem naslovu ali po telefonu št.
07/4921-216.

Razpisno dokumentacijo lahko prevza-
me oseba, ki predloži pisno pooblastilo dra-
žitelja za dvig dokumentacije.

9. Ponudba na podlagi objave te javne
dražbe se bo štela za pravočasno, če bo
prispela skupaj z vsemi prilogami najpozne-
je do 19. 6. 2001 do 14. ure na naslov:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Krško, Cesta 4. julija 42.

Ponudba mora biti zapečatena. Na ovoj-
nici mora biti ime in naslov pošiljatelja ter
vidna oznaka: “Ne odpiraj – javna dražba –
Krško“.

10. Dražitelji so pred javno dražbo dol-
žni položiti kavcijo v višini 100.000 SIT na
žiro račun Agencije št. 50100-603-18540.
Neuspelim dražiteljem bo kavcija vrnjena v
roku 8 dni po končani javni dražbi brez pla-
čila obresti, uspelim dražiteljem pa bo všte-
ta v najemnino.

11. Dražitelj mora v ponudbi opredeliti
višino najemnine (po Načrtu ali višja) in šte-
vilo delavcev za prevzem v delovno razmer-
je (minimalno ali višje). Ponudbi mora pre-
dložiti še naslednje dokumente:

1. dokazilo o registraciji (izpisek iz so-
dnega registra) v izvirniku ali overjeni kopiji,
ki na dan javne dražbe ne bo starejše od
dveh mesecev,

2. dokazilo o plačilu davkov in pri-
spevkov,

3. dokazilo o plačani kavciji,
4. druge dokumente, navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
12. Javna dražba z odpiranjem pisnih po-

nudb bo 20. 6. 2001 ob 11. uri v poslovnih
prostorih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, podružnice Krško, Cesta 4.
julija 42.

Na javni dražbi so lahko navzoči zasto-
pniki dražitelja, ki se izkažejo s pisnim poo-
blastilom.

13. Dražitelji, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo do-
kazovale izpolnjevanja pogojev oziroma ne
bodo vsebovale dokumentov iz 11. točke te

javne dražbe, bodo izločeni iz postopka že
na začetku javne dražbe.

14. Najugodnejši dražitelj bo tisti, ki bo
zagotovil prevzem največjega števila delav-
cev v delovno razmerje. V primeru ponudb z
enakim številom delavcev bo najugodnejši
dražitelj tisti, ki bo ponudil višjo najemnino.
V primeru enakih ponudbenih pogojev se
javna dražba ponovi.

15. Agencija in najugodnejši dražitelj
skleneta najemno pogodbo za najem po-
slovnih prostorov najpozneje v 15 dneh po
izvedbi javne dražbe. Hkrati lahko skleneta
tudi predpogodbo za prodajo poslovnih pro-
storov.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-49726

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-2146,
031/244-147, faks 01/471-1637.

2. Predmet javne dražbe:
2.1 odprodaja dveh stanovanj Mini-

strstva za obrambo v Vipavi
2.1.1. Kraj: Vipava, Ul. Gradnikove bri-

gade 8;
a) vrsta nepremičnine: enosobno stano-

vanje št. 3 v I. nadstropju, letnik gradnje
1961 v neto izmeri 36,11 m2, locirano na
parcelni št. 439, vl. št. 1436, k.o. Vipava.

b) izklicna cena nepremičnine:
2,010.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 13. 6. 2001 od
9. do 10. ure,

2.1.2. Kraj: Vipava, Ul. Gradnikove bri-
gade 6;

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 2 v pritličju, letnik gradnje 1961 v
neto izmeri 47,38 m2, locirano na parcelni
št. 425, vl. št. 1436, k.o. Vipava.

b) izklicna cena nepremičnine:
4,540.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 13. 6. 2001 od
9. do 10. ure.

2.2 odprodaja enega stanovanja Mi-
nistrstva za obrambo v Velikih Blokih;

2.2.1. Kraj: Velike Bloke, Velike Bloke 58:
a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-

vanje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1937 v
neto izmeri 88,87 m2, locirano na parcelni
št. 113, vl. št. 249, k.o. Velike Bloke.

b) izklicna cena nepremičnine:
3,882.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 15. 6. 2001 od
10. do 11. ure.

2.3 odprodaja dveh stanovanj Mini-
strstva za obrambo v Podgradu (Občina
Ilirska Bistrica)

2.3.1. Kraj: Podgrad, Podgrad 103:
a) vrsta nepremičnine: enosobno stano-

vanje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1948 v
neto izmeri 38,12 m2, locirano na parcelni
št. 108, vl. št. 337, k.o. Podgrad.

b) izklicna cena nepremičnine:
2,306.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 14. 6. 2001 od
12. do 13. ure.

2.3.2. Kraj: Podgrad, Podgrad 103:
a) vrsta nepremičnine: dvosobno sta-

novanje št. 12 v II. nadstropju, letnik grad-



Stran 2860 / Št. 43-44 / 1. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nje 1948 v neto izmeri 55,80 m2, locira-
no na parcelni št. 108, vl. št. 337, k.o.
Podgrad.

b) izklicna cena nepremičnine:
3,352.000 SIT

c) ogled nepremičnine: 14. 6. 2001 od
12. do 13. ure.

2.4 odprodaja treh stanovanj Mini-
strstva za obrambo v Ilirski Bistrici

2.4.1. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 3:

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 2 v pritličju, letnik gradnje 1948 v
neto izmeri 63,92 m2, locirano na parcelni
št. 3145/1, vl. št. 338, k.o. Trnovo.

b) izklicna cena nepremičnine:
4,608.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 14.06.2001 od
10. do 11. ure.

2.4.2. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorči-
čeva 1:

a) vrsta nepremičnine: trisobno stanova-
nje št. 4 v I. nadstropju, letnik gradnje 1948
v neto izmeri 101,44 m2, locirano na par-
celni št. 3144, vl. št. 470, k.o. Trnovo.

b) izklicna cena nepremičnine:
7,028.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 14. 6. 2001 od
10. do 11. ure.

2.4.3. Kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 1:

a) vrsta nepremičnine: štirisobno stano-
vanje št. 5 v II. nadstropju, letnik gradnje
1948 v neto izmeri 124,16 m2, locirano na
parcelni št. 3144, vl. št. 470, k.o. Trnovo.

b) izklicna cena nepremičnine:
8,069.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 14. 6. 2001 od
10. do 11. ure.

2.5 odprodaja enega stanovanja Mi-
nistrstva za obrambo v Liveku

2.5.1. Kraj: Livek, Livek 11a;
a) vrsta nepremičnine: trisobno stanova-

nje št. 1 v pritličju, letnik gradnje 1962 v
neto izmeri 80,32 m2, locirano na parcelni
št. 1783/3, vl. št. 319, k.o. Livek.

b) izklicna cena nepremičnine:
3,688.000 SIT.

c) ogled nepremičnine: 13. 6. 2001 od
13. do 14. ure.

3. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

4. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 2,000.000 SIT do 5,000.000 SIT

za 50.000 SIT
– od 5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT

za 200.000 SIT.
5. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

re biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št.: 50100-637-55216 sklic
18-19-119-7141998-010000. Po oprav-
ljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

8. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR. št. sklic na št.

18-19-119-7141998-010000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

9. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo eno uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pri-
ložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo.

10. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z uredbo

o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti RS, Ur. l. št. 52/98
in 61/99. Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

11. Datum, čas in kraj javne dražbe: 22.
6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi, III. nad. na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo RS, Služba za gospodarjenje z
nepremičninami, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Ob-49727

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-2146,
031/244-147, faks 01/471-1637.

2. Predmet javne dražbe:
2.1. odprodaja bivše vojašnice v Bov-

cu kot celota;
a) kraj: Bovec.
b) vrsta nepremičnine: objekti s funkcio-

nalnim zemljiščem, v izmeri 21.536 m2,
parc. št. 6172/1, vl. št. 1775, k.o. Bovec;

c) izklicna cena nepremičnine:
245,000.000 SIT.

3. Ogled nepremičnine: 12. 6. 2001 od
11. do 12. ure.

4. Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
500.000 SIT.

6. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
re biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št.: 50100-637-55216 sklic
18 19-119-7141998-010000. Po oprav-
ljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

9. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni

od podpisa pogodbe na ŽR. št.:
50100-637-55216 sklic na št. 18
19-119-7141998-010000. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo eno uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pri-
ložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo.

11. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z uredbo

o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti RS, Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99. Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.

12. Datum, čas in kraj javne dražbe: 22.
6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi, III. nad. na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo RS, Služba za gospodarjenje z
nepremičninami, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Ob-49728

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-2146,
031/244-147, faks 01/471-1637.

2. Predmet javne dražbe:
2.1. odprodaja devetih poslovnih pro-

storov v delu bivše vojašnice Melje v
Mariboru.

2.1.1. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 19b, II. nad. ob-

jekta A, v neto izmeri 132,12 m2, parc. št.
422/4, vl. št. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 182/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17;

b) izklicna cena nepremičnine:
16,355.000 SIT.

2.1.2. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 8, v pritličju objek-

ta A, v neto izmeri 213,71 m2, parc. št.
422/4, vl. št. 41, k.o. Melje;

- skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 295/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17;

b) izklicna cena nepremičnine:
31,110.000 SIT.

2.1.3. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A;
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a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 9, pritličje objekta

A, v neto izmeri 52,84 m2, parc. št. 422/4,
vl. št. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 73/15.216, parc. št.
422/1, 422/2 in 422/17;

b) izklicna cena nepremičnine:
4,680.000 SIT.

2.1.4. Kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 2b, v kleti objekta

A, v neto izmeri 166,52 m2, parc. št. 422/4,
vl. št. 41, k.o. Melje

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvori-
šča - solastniški delež 229/15.216, parc.
št. 422/1, 422/2 in 422/17.

b) izklicna cena nepremičnine:
19,456.000 SIT.

2.1.5. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 6, v II. nad. objek-

ta B, v neto izmeri 27,19 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega
dvorišča – solastniški delež 37/15.216,
parc. št. 422/1, 422/2 in 422/17.

b) izklicna cena nepremičnine:
1,720.000 SIT.

2.1.6. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 11, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 31,45 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega
dvorišča – solastniški delež 43/15.216,
parc. št. 422/1, 422/2;

b) izklicna cena nepremičnine:
3,020.000 SIT.

2.1.7. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 12, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 27,29 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega
dvorišča – solastniški delež 38/15.216,
parc. št. 422/1, 422/2 in 422/17.

b) izklicna cena nepremičnine:
1,730.000 SIT.

2.1.8. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 13, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 20,75 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega
dvorišča – solastniški delež 29/15.216,
parc. št. 422/1, 422/2 in 422/17;

b) izklicna cena nepremičnine:
1,320.000 SIT.

2.1.9. Kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B;

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 14, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 83,17 m2, parc. št.
422/10, vl. št. 41, k.o. Melje;

- skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega
dvorišča – solastniški delež 115/15.216,
parc. št. 422/1, 422/2 in 422/17;

b) izklicna cena nepremičnine:
5,260.000 SIT.

3. Ogled nepremičnin: 11. 6. 2001 od
10. do 13. ure.

4. Nepremičnine se odprodajajo v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvignejo izklicno ceno

– od 1,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 50.000 SIT,

– od 5,000.000 SIT do 10,000.000 SIT
za 200.000 SIT,

– od 10,000.000 SIT do 30,000.000
SIT za 300.000 SIT,

– nad 30,000.000 SIT za 500.000 SIT.
6. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

re biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št.: 50100-637-55216 sklic
18 19-119-7141998-010000. Po oprav-
ljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.

9. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR. št.:
50100-637-55216 sklic na št. 18
19-119-7141998-010000. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji

Dražitelji morajo eno uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pri-
ložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravne osebe),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za prav-
ne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo.

11. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z ured-

bo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi ne-
premičnin in premičnin v lasti RS, Ur. l.
RS, št. 52/98 in 61/99. Nadzor nad iz-
vedbo javne dražbe izvaja pristojna komi-
sija.

12. Datum, čas in kraj javne dražbe: 22.
6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi, III. nad. na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo RS, Služba za gospodarjenje z
nepremičninami, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Ob-49729

Javna dražba
za zbiranje ponudb oddaje v najem
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-2146,
031/244-147, faks 01/471-1637.

2. Predmet javne dražbe:
a) oddaja v najem kompleksa Strmca.
b) kraj: Vrhnika-Logatec.
c) vrsta nepremičnine v naravi: pašnik,

travnik, gozd,
v izmeri 2ha 14a 30 m2, parc. št.

427/300, 427/301, 427/302, 27/315,
427/316, vl. št. 1262, k.o. Blekova vas in
parc. št. 1684/18, 1711/12, 1711/13,
1711/16, 1723/2, 1723/8, vl. št. 537,
k.o. Zaplana v skupni izmeri 4ha 26a 95m2.

3. Namembnost uporabe nepremičnine:
bodoči najemnik bo lahko najeto nepremič-
nino uporabljal za mladinsko športno-rekre-
acijsko dejavnost.

4. Višina najemnine: izklicna cena za let-
no najemnino je 1,670.000 SIT.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
re biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.

6. Javna dražba se bo opravila ustno, v
slovenskem jeziku.

7. Dražitelji morajo eno uro pred začet-
kom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in
priložiti (v originalu):

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo.

8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z uredbo

o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti RS, Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99. Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe: 22.
6. 2001 ob 10. uri v sejni sobi, III. nad. na
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo RS, Služba za gospodarjenje z
nepremičninami, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 46601-40/00-0507 Ob-49456
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,

8270 Krško, po sklepu Občinskega sveta
občine Krško z dne 11. 5.2000, objavlja

ponovno ustno javno dražbo za
odprodajo

nepremičnin parc. št. 2388 in parc. št.
2380 k.o. Poreč (počitniško naselje Mate-
rada Poreč) v Republiki Hrvaški.

1. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
nepremičnini parc. št. 2388 v izmeri
16.420 m2 in parc. št. 2380 v izmeri 4.472
m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vlož-
ku št. 2766 k.o. Poreč.
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Na predmetnih nepremičninah so zgra-
jene počitniške kapacitete Občine Krško,
katerih upravljalec je Počitniška skupnost
Krško, in sicer Vila Materada, gostinski ob-
jekt (menza) in zidani bungalovi. Gostinski
objekt in bungalovi so črna gradnja.

Nepremičnine se nahajajo tik ob morski
obali, območje je povezano s preostalim
turističnim delom Poreča in se nahajajo v
ureditvenem območju, v turistični coni, ki jo
lahko primerjamo z ureditvenimi območji
mestnih centrov. Območje je namenjeno tu-
ristično rekreativni dejavnosti.

Komunalna opremljenost stavbnih par-
cel je srednje visoka, individualna opremlje-
nost zajema vodovodno napeljavo, kanali-
zacijski priključek na javno kanalizacijsko
omrežje in elektro priključek, opremljenost
z objekti in napravami kolektivne komunal-
ne rabe pa zajema javno cestno omrežje,
javno razsvetljavo in odvodnjavanje.

Vila Materada je reprezentativni objekt,
ki je bil zgrajen v osnovi kot vila na morju. Z
leti so ga lastniki dograjevali in spreminjali
ter prilagajali za potrebe turizma (preuredi-
tev v apartmaje). Zgradba je objekt masivne
gradnje iz leta 1911.

2. Čas in kraj ustne javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 22. 6. 2001 s pri-
četkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

3. Izklicna cena: izklicna cena za nepre-
mičnini parc. št. 2388 in parc. št. 2380
k.o. Poreč je 431,024.169 SIT na dan 19.
5. 2001 oziroma 3,897.310 DEM na dan
prodaje nepremičnin, preračunanih v tolarje
po srednjem tečaju Banke Slovenije.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
5,000.000 SIT.

4. Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnej-
šim dražiteljem, bo v 15 delovnih dneh po
opravljeni dražbi sklenjena kupoprodajna
pogodba z rokom plačila 8 dni od podpisa
pogodbe na žiro račun prodajalca.

5. Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo fizične

in pravne osebe oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki morajo predložiti pisno pooblasti-
lo,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmeta pro-
daje,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih, prispevkih in zapadlih ob-
veznostih do svojih upnikov v originalu ali v
overjeni fotokopiji, če je dražitelj pravna ose-
ba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizič-
na oseba, državljan Republike Slovenije,

– dražitelji morajo do dneva javne dra-
žbe plačati varščino v višini 43,102.417
SIT na žiro račun Občine Krško, št.
51600-630-13042 in dokazilo o plačilu
predložiti pred pričetkom dražbe,

– najugodnejši dražitelj je dolžan v roku
15 dni po opravljeni dražbi skleniti kupopro-
dajno pogodbo s prodajalcem, ki bo skle-
njena z lastninskim pridržkom,

– če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem ro-
ku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,

– vse rizike in stroške v zvezi z uredi-
tvijo lastninske pravice (davek, stroške
overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo,
stroške prevajanja in drugo) nosi kupec,

– kupec sam opravi vsa dejanja pri pri-
stojnih hrvaških organih, potrebna za uve-
ljavitev in realizacijo pogodbe,

– ogled nepremičnin je možen dne 20.
6. 2001 ob predhodni najavi na sedežu
Občine Krško, tel. 07/49-81-281, pri go-
spodu Vojku Sotošku, kjer so na voljo tudi
ostale informacije o prodaji,

– kupcu se nepremičnini izročita v last
in posest po plačilu celotne kupnine.

Občina Krško

Ob-49575

Stečajni dolžnik TOKIS, d.o.o., Ilirska
Bistrica v stečaju, Vojkov drevored 14,
Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Kopru, St 48/2000

javno dražbo
za prodajo premičnega premoženja

stečajnega dolžnika
1. Predmet prodaje:
1. osnovna sredstva in strojna oprema

stečajnega dolžnika po seznamu, ki se
nahaja pri stečajnemu dolžniku (428 po-
stavk);

2. izklicna cena je 6,800.000 SIT;
3. javna dražba bo v ponedeljek, 11.

6. 2001 ob 12. uri v prostorih stečajnega
dolžnika, Ilirska Bistrica, Vojkov drevored
14, prvo nadstropje desno.

Pogoji za pristop na dražbo in prodajo
so: na javni dražbi lahko sodelujejo ose-
be, ki bodo do vključno 7. 6. 2001 vpla-
čale varščino v denarnih sredstvih v višini
20% izklicne cene oziroma 1,360.000 SIT
na račun stečajnega dolžnika pri APP Ilir-
ska Bistrica, št. 52210-690-93191, z oz-
nako “varščina za javno dražbo” ter se
pred začetkom javne dražbe izkazale s
potrjeno kopijo virmanskega naloga ali ori-
ginalom splošne položnice o izvršenem
denarnem vplačilu varščine.

Kupci so lahko fizične osebe, državlja-
ni Republike Slovenije ali pravne osebe s
sedežem na področju Republike Sloveni-
je. Kupci morajo pred začetkom javne dra-
žbe predložiti vodji dražbe izvirnik ali po
notarju overjeno kopijo potrdila o držav-
ljanstvu RS, oziroma izpiska iz sodnega
registra, ki ni starejši od 8 dni. Poobla-
ščenci dražiteljev morajo predložiti pred
pričetkom dražbe ustrezno pooblastilo.

Kupci ne morejo biti osebe, ki so na-
vedene v prvem in drugem odstavku 153.
člena ZPPSL. Pred dražbo mora vsak po-
nudnik (fizična ali pravna oseba) vodji dra-
žbe predložiti izjavo, overjeno po notarju,
v skladu z določbo četrtega odstavka 153.
člena ZPPSL.

Dražitelj, ki uspe na javni dražbi, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 10
dni od zaključka javne dražbe ter plačati
celotno kupnino v roku 15 dni od skleni-
tve kupoprodajne pogodbe. Kolikor draži-
telj odstopi od sklenitve kupoprodajne po-
godbe ali pa od izpolnitve sklenjene ku-
poprodajne pogodbe, prodajalec zadrži
vplačano varščino, morebitni presežek ku-
pnine pa vrne dražitelju brezobrestno v
roku 8 dni od dneva odstopa od sklenitve
pogodbe ali izpolnitve sklenjene pogod-
be.

Uspelemu dražitelju se vplačana var-
ščina všteje brezobrestno v plačilo kupni-
ne, neuspešnim dražiteljem pa se vplača-
na varščina vrne brezobrestno v roku 8
dni po zaključku javne dražbe.

Izročitev predmeta prodaje uspelemu
dražitelju se izvrši v roku 8 dni po plačilu
celotne kupnine. Lastninsko pravico pri-
dobi uspeli dražitelj z dnem plačila celot-
ne kupnine.

Ostali pogoji pri sklepanju kupoprodaj-
ne pogodbe so:

1. premoženje je naprodaj po načelu
“vidno-kupljeno” na dan javne dražbe;

2. davek (DDV) ni vključen v izklicno
ceno ter se dosežena prodajna cena na
javni dražbi poveča za DDV.

Vse informacije v zvezi s prodajo premo-
ženja so na razpolago pri stečajnem upravi-
telju, odvetniku Gorše Branetu, tel.
01/300-40-80, vsak dan od 13. do 15. ure.

Tokis, d.o.o., v stečaju
stečajni upravitelj Brane Gorše

Ob-49648

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Ljubljana, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, objavlja

javno dražbo

za prodajo 3 počitniških prikolic ADRIA
450 L, 1 počitniške prikolice ADRIA 340
YU, leto izdelave 1983. Datum prve re-
gistracije je 18. 3. 1983 in računalniške
opreme.

Izklicne cene (v ceni je vključen DDV) so:

cena za kos

– 3 kom poč. prik. Adria 450 L 242.531 SIT,
– 1 kom poč. prik. Adria 340 YU 215.418 SIT,
– 27 kom računalnik IBM 486SX – 33 MHZ z monitor. in miško 4.500 SIT,
– 3 kom računalnik IBM 486DX – 66 MHZ z monitor. in miško 6.000 SIT,
– 31 kom računalnik IBM PS/VP – DX4 – 100 MHZ z monitor. in miško 6.000 SIT,
– 15 kom tiskalnik IBM 2390 3.000 SIT,
– 5 kom tiskalnik IBM 2391 2.000 SIT,
– 2 kom tiskalnik Epson LQ 1050 4.000 SIT,
– 14 kom tiskalnik Epson FX 1050 500 SIT,
– 1 kom tiskalnik Epson LQ 1070 4.000 SIT,
– 1 kom tiskalnik Epson LQ 2170 4.000 SIT,
– 1 kom tiskalnik Epson LQ 850 3.000 SIT.
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Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju R Slove-
nije in fizične osebe, ki se izkažejo s potrdi-
lom, da so državljani R Slovenije.

Dražitelji se morajo pred javno dražbo iz-
kazati s potrdilom o plačani varščini za počit-
niške prikolice v znesku 10% izklicne cene
na ŽR ZZZS – OE Ljubljana, št.: 50101 –
609 – 10355, ki se bo neuspelim dražite-
ljem vrnila v roku 8 dni. Davek plača prodaja-
lec. Vse ostale dajatve skupaj s stroški plača
kupec. Kupec mora tudi takoj po nakupu
kupljeno osnovno sredstvo odpeljati, v pri-
meru počitniških prikolic lahko te pusti na
sedanji lokaciji in nosi stroške ležarine.

Prodaja bo potekala po načelu “videno
– kupljeno”. Prodajalec kasnejših reklama-
cij ne bo upošteval.

Dodatne informacije lahko dobijo intere-
senti za nakup počitniških prikolic na GSM
041/415-731, Martin Zaviršek, za računal-
niško opremo pa g. Kovič ali g. Fele, tel.
30-77-398 ali 30-77-356.

Javna dražba bo potekala za počitniške
prikolice v R Hrvaški na lokaciji pri Žužič
Serđ, Baderna 26, pri Poreču, dne 6. 6.
2001 ob 10. uri.

Ostala osnovna sredstva pa na izpostavi
Cerknica, Partizanska 1, dne 8. 6. 2001 ob
10. uri.

Ogled bo možen 1 uro pred dražbo na
mestu dražbe.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Območna enota Ljubljana

Razpisi delovnih
mest

Št. 061-12/98-20 Ob-49457
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o

uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) statuta javne-
ga zavoda z dne 23. 11. 1990 in statutar-
nega sklepa muzeja Kočevje z dne 25. 6.
1991 Občina Kočevje, Občinski svet, Ko-
misija za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja razpisuje delovno mesto

direktorja javnega zavoda Pokrajin-
ski muzej Kočevje,

Za direktorja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in
ima:

– visoko izobrazbo družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj s področja

dejavnosti muzeja,
– opravljen strokovni izpit iz muzejske

stroke,
– sposobnost za opravljanje vodilnih del

in nalog,
– poznavanje področja muzejske dejav-

nosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Občina Kočevje, Občinski svet, Komi-
sija za volitve, imenovanja in mandatna vpra-
šanja, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, s
pripisom »razpis direktorja - ne odpiraj«.

Občina Kočevje

Ob-49768
Center za socialno delo Ljubljana - Ši-

ška, Celovška 195, Ljubljana – Razpisna
komisija, na podlagi Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 56.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92, 41/99 in 26/01) ter na
podlagi 35. in 37. člena statuta Centra za
socialno delo Ljubljana - Šiška, razpisuje
prosto delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Ljubljana - Šiška.

Skladno s statutom centra mora kandi-
dat poleg splošnih pogojev, določenim z
zakonom izpolnjevati še naslednje:

– višja ali visoka izobrazba socialne, psi-
hološke ali pedagoške smeri ali njenih spe-
cialnih disciplin, upravne, pravne ali socio-
loške smeri;

– 5 let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva.
Kandidat mora k prijavi predložiti okvirni

program vodenja Centra za socialno delo
Ljubljana - Šiška.

Kandidat bo imenovan za mandatno ob-
dobje 4 let. Mandat bo nastopil ko bo po
končanem postopku imenovanja k imeno-
vanju podal soglasje minister pristojen za
socialno varstvo, po predhodnem mnenju
pristojnega organa lokalne skupnosti v ka-
terem ima center sedež.

Prijavo z ustreznimi dokazili in kratkim
življenjepisom, morajo kandidati poslati v za-
prti ovojnici z opombo “Ne odpiraj – prijava
na razpis” v 8 dneh od objave razpisa na
naslov: Center za socilano delo Ljubljana -
Šiška, Celovška 195, Ljubljana – za razpi-
sno komisijo.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od objave razpisa.

Cetner za socialno delo
Ljubljana - Šiška

Ob-49567
Šolski center Novo mesto, Šegova ulica

112, 8000 Novo mesto, razpisuje delovna
mesta

1. treh učiteljev slovenskega jezika,
profesor slovenskega jezika, določen
čas,

2. enega učitelja psihologije, profe-
sor, določen čas,

3. enega učitelja matematike, profe-
sor matematike, določen čas (nadome-
ščanje delavke na porodniškem dopustu),

4. enega učitelja informatike, univ.
dipl. inž. informatike in računalništva,
določen čas,

5. enega učitelja ŠVZ, profesor, dolo-
čen čas,

6. dveh učiteljev kemije, univ. dipl.
inž. kemije ali kmeijske tehnologije, do-
ločen čas,

7. enega učitelja strojnih strokovnih
predmetov, univ. dipl. inž. strojništva do-
ločen čas,

8. enega učitelja strojnih strokovnih
predmetov, univ. dipl. inž. strojništva ali
dipl. inž. strojništva, določen čas (nado-
meščanje delavke na porodniškem dopu-
stu),

9. dveh učiteljev praktičnega pouka
v strojništvu, strojni tehnik, določen čas,

10. dveh učiteljev lesarskih strokov-
nih predmetov, univ. dipl. inž. lesarstva,
določen čas,

11. enega učitelja praktičnega pou-
ka v lesarstvu, lesarski tehnik ali inž.
lesarstva, določen čas,

12. dveh učiteljev strokovno teoretič-
nega in praktičnega pouka v zdravstvu,
dipl. medicinska sestra in tri leta delov-
nih izkušenj, določen čas,

13. enega učitelja umetnosti, profe-
sor zgodovine umetnosti, določen čas,

14. dveh knjižničarjev, knjižničar, do-
ločen čas,

15. enega učitelja družbenih znanj,
profesor sociologije, določen čas.

Delovno razmerje za nedoločen čas skle-
pamo s polnim delovnim časom in trime-
sečnim poskusnim delom, in sicer od 1.
septembra 2001 dalje.

Delovno razmerje za določen čas skle-
pamo s polnim delovnim časom in trime-
sečnim poskusnim delom, in sicer od 1.
septembra 2001 do 31. avgusta 2002.

Šolski center Novo mesto

Št. 130-5/01 Ob-49568
Razpisna komisija za vodenje postopka

javnega razpisa za imenovanje generalnega
direktorja Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet razpisuje delovno mesto

generalnega direktorja
Agencije Republike Slovenije za pla-

čilni promet
Mandat traja 4 leta.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali

pravne smeri,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj na po-

dobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima
potrebne strokovne, organizacijske in dru-
ge poslovodne sposobnosti za uspešno
opravljanje te funkcije.

K prijavi mora kandidat poleg dokazila o
strokovni izobrazbi in ustreznih delovnih iz-
kušnjah predložiti še program aktivnosti
Agencije do prenehanja njenega delovanja.

Gradivo za pripravo programa je na voljo
v kadrovski službi Agencije, Centrali v Ljub-
ljani, Tržaška c. 16, vsak dan med 8. in 14.
uro v sobi 103/I. nad.

Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z
dnem objave razpisa.

Kandidati naj vlogo pošljejo v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – razpisni posto-
pek” na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, Tržaška c. 16, 1000
Ljubljana.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
30 dni po zaključenem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 20/2001 Ob-49760
Osnovna šola Polzela, Polzela 10 – 3313

Polzela razpisuje prosta delovna mesta:
– učitelja razrednega pouka – s pol-

nim delovnim časom, za določen čas – do
vrnitve delavke iz porodniškega dopusta;

– učitelja zgodovine in etike – s pol-
nim delovnim časom, za določen čas – do
31. 5. 2002 – nadomeščanje delavke med
porodniškim dopustom;
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– učitelja angleškega jezika in geo-
grafije – s polnim delovnim časom, za do-
ločen čas – do 20. 5. 2002 – nadomešča-
nje delavke med porodniškim dopustom;

– učitelja angleškega in slovenske-
ga jezika – s polnim delovnim časom – za
nedoločen čas;

– učitelja angleškega jezika in raču-
nalničarstva – s polnim delovnim časom –
za nedoločen čas;

Začetek dela je 1. 9. 2001.
Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o

izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov šole.

O izbori bodo obveščeni v zakonitem
roku.

Osnovna šola Polzela

Druge objave

Št. 129/01 Ob-49518

Javni poziv
za evidentiranje članov nadzornega

sveta Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti

Ministrstvo za kulturo skladno z Aktom o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/00) poziva vse člane društev, drugih
organizacij in posameznike, ki se ukvarjajo
s področjem ljubiteljske kulturne dejavno-
sti, da oblikujejo in mu sporočijo predloge
za kandidate za članstvo v nadzornem svetu
Javnega sklada Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti. Ministrstvo za kulturo bo v
skladu s 7. členom omenjenega akta o usta-
novitvi izvedlo nadaljnje postopke za uskla-
ditev prijav kandidatov in svoj predlog po-
sredovalo Vladi Republike Slovenije, ki bo
nadzorni svet imenovala.

Prijave, opremljene z osebnimi podatki
kandidatov in natančno opredelitvijo njihove
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
pošljite do 15. junija 2001 na naslov: Mini-
strstvo za kulturo, Cankarjeva 5, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom »Nadzorni svet JSKD«.

Ministrstvo za kulturo

Ob-49472
Atrij, stanovanjska zadruga, z.o.o., Lava

7 Celje, razpisuje na podlagi pooblastila la-
stnika stanovanj Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, javnega sklada, Poljan-
ska cesta 31, Ljubljana, z dne 20. 4. 2001,

javno zbiranje
pisnih ponudb za prodajo dveh

stanovanj v Celju
1. Predmet prodaje sta:
1.1. enosobno stanovanje, v 5. nadstro-

pju v velikosti 46,07 m2, na naslovu Milčin-
skega 13, Celje,

1.2. enosobno stanovanje, v 1. nadstro-
pju v velikosti 35,19 m2, na naslovu Tkalska
ulica 3a, Celje.

2. Izklicna cena:
2.1. izklicna cena za stanovanje na na-

slovu Milčinskega 13, Celje, znaša
4,712.000 SIT,

2.2. izklicna cena za stanovanje na naslo-
vu Tkalska ulica 3a, Celje, znaša 4,350.000
SIT.

3. Pogoji sodelovanja
3.1. Ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v Republiki Sloveniji, ki se izkaže z
registrskimi listinami ali fizična oseba, ki se
izkaže s potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije in ki predloži dokazilo o plačilu 10%
varščine od izklicne cene.

3.2. Ponudnik mora v ponudbi obvezno
navesti ponudbeno ceno in plačilne pogoje z
datumom plačila kupnine in predložiti potrdi-
lo o vplačani varščini, ki mora biti izvršena
pred končanim rokom za oddajo ponudb na
žiro račun 50700- 601-98920.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
3.3. Kot najugodnejša ponudba bo štela

cenovno najvišja dana ponudba.
Stanovanji sta naprodaj po načelu “vide-

no – kupljeno”.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z

najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene
pogodbo o prodaji.

3.4. Vse stroške, ki nastanejo s sklenitvi-
jo pogodbe kot so sestava pogodbe, davek,
notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško
knjigo plača kupec.

3.5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Atrij, stanovanjska zadruga, z.o.o., Lava 7,
Celje, v zapečateni ovojnici z oznako »Atrij
stanovanjska zadruga z.o.o. – ponudba za
nakup stanovanja (z oznako stanovanja) – ne
odpiraj«.

3.6. Komisija se bo o izbiri ponudnika
odločila v roku 10 dni po poteku roka za
zbiranje ponudb.

Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od ob-
jave.

Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v 10 dneh po roku za oddajo
ponudb.

3.7. Najugodnejši ponudnik oziroma ku-
pec, ki bo na razpisu uspel mora skleniti
kupoprodajno pogodbo v 8 dneh po preje-
mu obvestila o izboru in vplačati kupnino v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe sicer se
šteje, da je od ponudbe odstopil, varščina pa
zapade v korist prodajalca.

Kupljeno stanovanje bo kupcu izročen v
posest po plačilu celotne kupnine.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo dobili
vrnjeno varščino brez obresti v roku 8 dni po
izbiri ponudnika, izbranemu ponudniku pa se
bo vračunala v pogodbeno ceno.

3.8. Ogled prostorov je možem po pred-
hodnem dogovoru. Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 42-63-122
ali 041/662-850 (Cveta Amon), vsak delov-
ni dan med 9. in 13. uro.
Atrij, stanovanjska zadruga, z.o.o., Celje

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-3/01 Ob-49256
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Celje, z dnem 21. 3. 2000 sprejme v hram-
bo pravila sindikata, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov, pod zap. št. 209 z nazivom

“Pravilnik o delovanju sindikata Pergam Ae-
ro, d.d., ki ga je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata z imenom: Sindikat Pergam
Aero, kemična, grafična in papirna industri-
ja, d.d., s sedežem Ipavčeva ulica 32,
3000 Celje.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil postane sindikat pravna oseba.

3. Za identifikacijo se prevzame že dolo-
čena matična številka 5955718.

Št. 141-13/01-112 Ob-49474
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani statut sindikata železniških
strokovnih delavcev – Proizvodnja Mari-
bor, sprejet na ustanovnem zboru sindika-
ta, dne 10. 4. 2001.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor pod zapo-
redno številko 13, z dne 18. 5. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat železniških strokovnih
delavcev – Proizvodnja Maribor, skrajšano:
Sindikat SŽSD – PM, s sedežem v Maribo-
ru, Kurilniška ulica 8, je 1435507.

Št. 028-5/2001-65 Ob-49475
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije – vzgojno-izobraževalni zavod Fran
Milčinski, Smlednik, s sedežem Valbur-
ga 4, Smlednik, se z dnem 17. 4. 2001
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izposta-
va Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljub-
ljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 163 in za zaporedno matično
številko: 1157833.

Št. 12100-0001/01-008 Ob-49476
1. Upravna enota Kranj sprejme v hram-

bo Pravila sindikata Zavoda ljudske uni-
verze Kranj, Center za izobraževanje in
kulturo, ki je vključen v Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije – SVIZ.
Sedež sindikata je v Kranju, Cesta Staneta
Žagarja 1.

Pravila sindikata zavoda so z dnem izda-
je te odločbe, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 164.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-2/01-11 Ob-49653
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 23.
5. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija podjetij SI.MO-
BIL Beteiligungsgesellschaft MBH & CO
KEG, Obere Donaustrasse 29, 1020 Du-
naj, Avstrija, Teleimpuls, družba za te-
lekomunikacije, d.o.o., Šmartinska
134b, Ljubljana in SI.MOBIL telekomu-
nikacijske storitve, d.d., Šmartinska
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134b, Ljubljana, skladna s pravili konku-
rence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila s pridobitvi-
jo skupnega nadzora družb SI.MOBIL Bete-
iligungsgesellschaft MBH & CO KEG in Te-
leimpuls, družba za telekomunikacije,
d.o.o., nad družbo SI.MOBIL telekomuni-
kacijske storitve, d.d., Šmartinska 134b,
Ljubljana, in sicer s pridobitvijo 75,001%
delnic družbe SI.MOBIL.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju trga storitev mo-
bilne telefonije, ni izkazan resen sum, da bi
bila koncentracija neskladna s pravili kon-
kurence. Pri preizkusu priglasitve je Urad
kot upoštevna produktna oziroma storitvena
trga določil trg storitev mobilne telefonije v
okviru rednih naročniških razmerij in trg sto-
ritev mobilne telefonije v okviru predplačnih
naročniških razmerij. Kot upoštevni geograf-
ski trg je Urad opredelil ozemlje Republike
Slovenije. Ker pri zadevni koncentraciji ni
nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve pre-
vladujočega položaja tudi na ožjih segmen-
tih teh storitev, podrobnejša delitev upoš-
tevnih trgov ni bila potrebna.

Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-49732

Skladno s 64. členom Zakona o medi-
jih (Uradni list RS, št. 35/2001) Dolenjski
list Novo mesto, d.o.o., Novo mesto,
Germova ulica 4, objavlja naslednje po-
datke:

1. Več kot 5 odst. kapitala družbe oziro-
ma več kot 5 odst. upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic imajo:

– 14,114 odst. poslovnih deležev ima
Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva 44,
ki ima tako 151 (to je 16,371 odst.) od
skupaj 916 glasov pri odločanju;

– 13,782 odst. lastnih poslovnih deležev
ima Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., Ger-
mova ulica 4, 8000 Novo mesto, ki po 4.
odstavku 440. člena Zakona o gospodarskih
družbah iz naslova lastnih poslovnih deležev
ne more izvrševati glasovalne pravice;

– 8,370 odst. poslovnih deležev ima
Drago Rustja, Novo mesto, Seidlova cesta
34, ki ima tako 90 (to je 9,708 odst.) od
skupaj 916 glasov pri odločanju;

2. Skladno s 30. in 32. členom družbene
pogodbe in sklepom 7. skupščine družbe z
dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske posle
družbe Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., di-
rektor Drago Rustja, nadzorni organ pa pred-
stavlja skupščina družbe.

Ob-49654

Ime javnega glasila: Radio Brezje.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Ra-

dio Brezje, d.o.o., Na Trati 2, 2112 Mari-
bor.

Viri financiranja: prihodki iz poslova-
nja.

Lastništvo: 100% lastnik Štefan Jambrošič.
Direktor in odgovorni urednik: Štefan

Jambrošič, pravnik.

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Ob-49541
Socialdemokratska stranka Slovenije,

Komenskega 11, Ljubljana, ŽR: 50101-
678-65513 (s podračuni 679) objavlja

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 95,868.898,68
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 71,276.923,29
3. Prispevki pravnih

in fizičnih oseb ter zasebnikov 54,287.316,56
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,

ki presegajo v zakonu določeno višino 0,00
5 Drugi prihodki 61,931.220,00

Celotni prihodki 283,364.358,53
II. Odhodki
1. Stroški volitev 74,192.895,00
2. Drugi stroški in izredni odhodki 197,189.700,47

Celotni odhodek 271,382.595,47
III. Presežek prihodkov nad odhodki 11,981.763,06
IV. Presežek odhodkov nad prihodki

Prispevki pravnih oseb, ki presegajo trikratnik poprečne mesečne
plače v preteklem letu:
– Riko Ljubljana 1,000.000 SIT,
– Debitel Ljubljana 600.000 SIT,
– Pivovarna Laško 1,110.165,56 SIT.

Skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 13,998.418,24
2. Dolgoročne finančne naložbe 2,017.944,00
3. Kratkoročne finančne naložbe 854.142,54
4. Denarna sredstva na računih 56,201.552,76
5. Druga sredstva 11,562.984,20

Skupaj sredstva 84,635.041,74
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 42,488.597,25
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0,00
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 565.000,00
4. Druge obveznosti do virov sredstev 29,599.681,43
5. Presežek prihodkov nad odhodki 11,981.763,06

Skupaj viri sredstev 84,635.041,74

Socialdemokratska stranka Slovenije

Ob-49544
Nova Slovenija N.Si Krščanska ljudska stranka, Kogojeva 2, 1000 Ljubljana, objavlja

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 8,948.472
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
3. Prispevki pravnih

in fizičnih oseb ter zasebnikov 32,316.555

Skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva
2. Dolgoročne finančne naložbe
3. Kratkoročne finančne naložbe
4. Denarna sredstva na računih 4,236.234
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Zap. Postavka Znesek v SIT
št.

4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb, ki presegajo v 2,550.000
zakonu določeno višino

5. Drugi prihodki 430.060
Celotni prihodki 44,245.087

II. Odhodki
1. Stroški volitev 52,821.575
2. Drugi stroški in izredni odhodki 12,090.599

Celotni odhodki 64,912.174
III. Presežek prihodkov nad odhodki
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 20,667.087

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
5. Druga sredstva 20,667.087

Skupaj sredstva 24,903.321
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 21,560.000
4. Druge obveznosti do virov sredstev 3,343.321

Skupaj viri sredstev 24,903.321

N.Si
Nova Slovenija

Krščanska ljudska stranka

Ob-49545
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS, Kersnikova 6, Ljubljana, objavlja

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2000 in 31. 12.

2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 27,785.641,40
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 23,072.358,60
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 2,864.000,00

zasebnikov
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter 0,00

posameznikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

5. Drugi prihodki 35,983.000,00
Celotni prihodki 89,705.000,00

II. Odhodki
1. Stroški volitev 42,255.365,00
2. Drugi stroški in izredni odhodki 33,643.635,00

Celotni odhodki 75,899.000,00
III. Presežek prihodkov nad odhodki 13,806.000,00
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 0,00

Skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2000

Zap. Postavka Znesek v SIT
št.
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 1,780.000,00
2. Dolgoročne finančne naložbe 500.000,00
3. Kratkoročne finančne naložbe 639.000,00
4. Denarna sredstva na računih 12,258.000,00
5. Druga sredstva 3,320.000,00

Skupaj sredstva 18,497.000,00
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 1,313.000,00
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0,00
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 6,854.000,00
4. Druge obveznosti do virov sredstev 10,330.000,00

Skupaj viri sredstev 18,497.000,00

Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – DeSUS

Ob-49542
Na podlagi 24. člena zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94) objavlja

Združena lista socialnih demokratov skrajšano finančno poročilo o poslovanju:

Skrajšano letno poročilo
sredstvev in virov na dan 31. 12. 2000 v tisočih

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva151,788.000,00 SIT
2. Dolgoročne finančne naložbe 11,580.000,00 SIT
3. Kratkoročne finančne naložbe 38,617.000,00 SIT
4. Denarna sredstva na računih 21,683.000,00 SIT
Skupaj sredstva 238,442.000,00 SIT

II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 143,571.000,00 SIT
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 13,572.000,00 SIT
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 81,889.000,00 SIT
4. Presežek prihodkov nad odhodki 33,344.032,32 SIT
Skupaj viri sredstev 238,442.000,00 SIT

Združena lista socialnih demokratov

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2000

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 58,968.659,47 SIT
2. Prihodki proračuna lokalnih skupnosti 55,838.793,17 SIT
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
(po 22. členu zakona o političnih strankah) 41,883.229,29 SIT
4. Prispevki članov in članic – članarina 50,708.056,66 SIT
5. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino 00,00SIT
6. Drugi prihodki 77,787.039,72 SIT
Celotni prihodki 285.185.778,27 SIT
II. Odhodki
1. Stroški volitev 81,982.032,32 SIT
2. Drugi stroški in izredni odhodki 239,737.032,32 SIT
Celotni odhodki 321,719.032,32 SIT
III. Presežek prihodkov 00,00 SIT
IV. Presežek odhodkov nad prihodki 33,344.032,32 SIT
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Ob-49543
Slovenska nacionalna stranka objavlja

Skrajšano letno poročilo
sredstvev in virov sredstev v obdobju 1. 1. 2000. do 31. 12.

2000

Zap. št. Postavka Znesek v SIT
I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna sredstva 2,133.792,00
2. Dolgoročne finančne naložbe 0,00
3. Kratkoročne finančne naložbe 938.177,00
4. Denarna sredstva na računih 2,829.484,00
5. Druga sredstva 0,00

Skupaj sredstva 5,901.453,00
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek 1,806.775,00
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 0,00
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0,00
4. Druge obveznosti do virov sredstev 4,094.678,00

Skupaj viri sredstev 5,901.453,00

Slovenska nacionalna stranka

Ob-49649
SLS + SKD Slovenska ljudska stranka objavlja skrajšano letno finančno poročilo:

II. Skrajšano letno poročilo sredstev in viri sredstev na dan
31. 12. 2000

1. Opredmetena osnovna sredstva 31,742.000 SIT
2. Dolgoročne finančne naložbe 2,408.000 SIT
3. Kratkoročne finančne naložbe 9,436.000 SIT
4. Denarna sredstva na računih 55,390.000 SIT
5. Druga sredstva 4,654.000 SIT
Skupaj sredstva 103,630.000 SIT
1. Ustanovitveni vložek 29,892.000 SIT
2. Dolgoročne obveznosti iz financiranja 103,440.000 SIT
3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 1,100.000 SIT
4. Presežek odhodkov nad prihodki - 58,645.000 SIT
5. Druge obveznosti od virov sredstev  27,843.000 SIT
Skupaj viri sredstev 103,630.000 SIT

III. Prispevki pravnih in fizičnih oseb, ki presegajo trikratno
povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji za preteklo leto
znašajo v obdobju od 26. 5. 2000 do 31. 12. 2000 9,860.940
SIT.

IV. Stroški volilne kampanje za državnozborske volitve so zna-
šali 93,285.299 SIT.

SLS + SKD Slovenska ljudska stranka

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-49450
Na podlagi drugega odstavka 454. člena

Zakona o gospodarskih družbah in sklepa
skupščine družbenikov z dne 9.11.2000 di-
rektor družbe ZOP Management consulting,
d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe ZOP Manage-

ment consulting, d.o.o., ki je vpisan v so-
dnem registru Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni pod vl. št. 11428400, v višini
28,194.000 SIT, se zaradi izstopa družbe-
nikov zmanjša za 25,994.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša 2,200.000 SIT, ki
ostane last edinega preostalega družbenika
Rome Rudolfa.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

ZOP Management consulting
direktor

Ob-49572

Na podlagi 350. člena zakona o goso-
darskih družbah in sklepa skupščine dru-
žbe z dne 7. 4. 2001, direktor družbe Las-
sana, frizersko podjetje d.d., Ljubljana, Can-
karjeva 3, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe Lassana d.d., ki
je vpisana v sodnem registru Okrožnega so-
dišča v Ljubljani pod vl. št. 1/00312/00 v
višini 91,200.000 SIT, se zmanjša za
30,400.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 60,800.000 SIT.

I. Skrajšano letno poročilo po prihodkih in odhodkih v
obdobju od 26. 5. 2000 do 31. 12. 2000

1. Prihodki od poslovanja 204,941.000 SIT
od tega prihodki iz državnega proračuna 80,105.501,78 SIT
2. Prihodki od financiranja 829.000 SIT
3. Izredni prihodki  546.000 SIT
Celotni prihodki 206,316.000 SIT
1. Stroški blaga, materiala in storitev 141,232.000 SIT
2. Stroški dela 33,421.000 SIT
3. Amortizacija  3,621.000 SIT
4. Drugi stroški  77,372.000 SIT
5. Odhodki za financiranje  6,166.000 SIT
6. Izredni odhodki 20,672.000 SIT
Celotni odhodki 282,484.000 SIT
Presežek odhodkov 76,168.000 SIT
Presežek prihodkov, prenesen iz
prejšnjega leta 17,523.000 SIT
Presežek odhodkov nad prihodki 58,645.000 SIT

Skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. 2000 do 31. 12.

2000

Zap. št. Postavka Znesek v SIT
I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna 21,792.209,32
2. Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti 3,648.324,42
3. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov
10.000,00
4. Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki pre-
segajo v zakonu določeno višino 0,00
5. Drugi prihodki 112.368,44

Celotni prihodki 25,562.902,18
II. Odhodki
1. Stroški volitev 3,740.000,00
2. Drugi stroški in izredni odhodki 21,734.921,24

Celotni odhodki 25,474.921,24
III. Presežek prihodkov nad odhodki 87.980,94
IV. Presežek odhodkov nad prihodki
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Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Lassana d.d. Ljubljana
direktor

Ob-49637
Družba FMN družba za trgovino in stori-

tve, d.o.o., Ul. heroja Bračiča 12, Maribor,
vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, reg. vl. št.
1/05640/00, objavlja v skladu z določili
454. člena Zakona o gospodarskih družbah

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se zmanjša z do-

sedanjih 78,647.817 SIT na
12,216.922,60 SIT.

Pozivamo vse upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe v Mariboru, Ul. heroja Brači-
ča 12 in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala. Molk upnika se
šteje kot soglasje.

FMN, d.o.o.

Ob-49638
Javno podjetje Komunalna energetika

Nova Gorica, d.o.o., s sedežem v Novi Go-
rici, Sedejeva ul. 7, objavlja v skladu z dolo-
čili 454. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne

28. 2. 2001
Osnovni kapital javnega podjetja Komu-

nalna energetika Nova Gorica, d.o.o., se na
dan 31. 12. 2000 zmanjša iz
238,654.288,50 SIT na 135,864.211,90
SIT.

Sklep je sprejel Mestni svet mestne ob-
čine Nova Gorica dne 28. 2. 2001 z zapo-
redno številko 352-01-5/01.

Pozivamo upnike družbe, da se zglasijo
na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke oziroma zagotovi varščina.

Komunalna energetika
Nova Gorica, d.o.o.

direktor Javnega podjetja

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-49704
Nadzorni svet Nove Ljubljanske ban-

ke, d.d., Ljubljana, objavlja popravek pre-
dloga sklepa 11. točke v sklicu 4. skupšči-
ne Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
(objavljenem v Uradnem listu RS, št. 40-41
z dne 25. 5. 2001, Ob-49266), ki bo 27. 6.
2001.

11. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Zaradi prenehanja mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta s potekom te

skupščine se imenuje nov devetčlanski nad-
zorni svet banke. Novoizvoljeni člani nad-
zornega sveta z zaključkom te skupščine
nastopijo svoj mandat, ki traja do zaključka
letne skupščine banke, ki odloča o letnem
poročilu banke za poslovno leto 2004 ozi-
roma do zaključka prve redne skupščine
banke v letu 2005, če skupščina ne odloča
o letnem poročilu banke za poslovno leto
2004.

Za člane novega nadzornega sveta se
imenujejo:

1. Igor Kušar,
2. Boris Škapin,
3. dr. Bogomir Kovač,
4. Rudi Gabrovec,
5. Marjan Kramar,
6. Uroš Slavinec,
7. Jože Lenič,
8. Metka Tekavčič,
9. Zvonko Ivanušič.

Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana

nadzorni svet

Popravek

Ob-49749
V objavi sklica skupščine podjetja IMP

Klimat, d.d., Ljubljana, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001,
Ob-49042, stran 2572, se datum v tretjem
odstavku za 7. točko popravi in se pravilno
besedilo glasi:

“Pravico do udeležbe in glasovanja ima-
jo vsi tisti delničarji, pooblaščenci in zasto-
pniki, ki bodo najkasneje tri dni pred skup-
ščino prijavili svojo udeležbo upravi družbe
in bodo na dan 21. 6. 2001 vpisani v delni-
ško knjigo.

IMP Klimat, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-49420
Uprava družbe Avrigo, d.d., Nova Gori-

ca, Kidričeva 20, sklicuje na podlagi 7.3.
točke statuta družbe

5. sejo skupščine
delniške družbe Avrigo, d.d., Nova

Gorica,
ki bo 5. 7. 2001 ob 12. uri na sedežu

družbe, Kidričeva 20 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava ugotovi sklepčnost, predlaga

predsednika skupščine in dva preštevalca
glasov ter predstavi notarja, ki prisostvuje
skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Edvarda Abrama, za
preštevalca glasov Barbaro Mržljak in Bran-
ko Pišot.

2. Informacija o poslovanju z lastnimi del-
nicami.

3. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo za leto 2000 skupaj
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
pooblaščenega revizorja.

4. Odločanje o razdelitvi dobička iz leta
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
nerazporejeni čisti dobiček iz leta 2000 v
višini 3,306.981,33 SIT zadrži kot nerazpo-
rejeni dobiček.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov družbe Avrigo, d.d., Nova Gorica, za
leto 2001 imenuje revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., managment, consulting in
revizija Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se zaradi poteka mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta za obdobje štirih
let izvolita Egon Fornazarič in Cijan Edvard.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Avrigo, d.d., v
Novi Gorici na Kidričevi 20, vsak delovnik od
9. do 12. ure od objave do seje skupščine.

Dodatni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, z obrazložitvijo in oddani sedem
dni po objavi upravi družbe Avrigo, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo pooblaščencev in zastopnikov mora bi-
ti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini z gla-
sovalno pravico imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo, pooblaščenci pa mora-
jo v istem roku poleg prijave vložiti tudi poo-
blastilo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega kapitala (1. sklic). Če v prvem skli-
cu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 5. 7. 2001 ob 13. uri. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Avrigo, d.d, Nova Gorica
uprava – direktor

Aleš Hrast, univ. dipl. ek.

Ob-49421
Na podlagi 34. člena statuta družbe Le-

sokov, trgovina na veliko in malo in od-
kup, Brežice, d.d., C. bratov Cerjakov
43, sklicuje nadzorni svet

7. sejo skupščine,

ki bo dne 5. 7. 2001 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 2000 po predlogu
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uprave, skupaj z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizorja.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja po

predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda oziroma nasprotne predlo-
ge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Lesokov Brežice, d.d., Brežice
nadzorni svet

Ob-49422
Uprava družbe Stolarna Dobrepolje,

d.d., Podgorica 21, Videm Dobrepolje, na
podlagi statuta družbe in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje

4. skupščino delniške družbe
Stolarna Dobrepolje, d.d.,

ki bo v petek, 29. 6. 2001 ob 12. uri, v
prostorih družbe v Podgorici 21.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in dva preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini
bo prisostvoval notar Kotar Marjan.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000 in revi-
zijskega poročila.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 po predlogu uprave, mnenju nadzor-
nega sveta in revizijskem poročilu.

3. Sprejem načina pokrivanja izgube.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in z

mnenjem nadzornega sveta se pokrije izgu-
ba na predlagani način.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorsko družbo, ki

bo opravila revizijo poslovanja za leto 2001,
se imenuje Ripro, d.o.o., Velenje.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, pri Jelki Babič.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-

ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 30. 5. 2001 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v družbi oziroma pri KDD.

Stolarna Dobrepolje, d.d.
uprava

Ob-49432
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP

Montaža Koper, d.d., Ulica 15. maja 21,
Koper, uprava – direktor družbe IMP Mon-
taža Koper, d.d., sklicuje

5. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper, d.d.,

ki bo 26. 6. 2001 ob 13. uri, v kraju
sedeža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovna telesa skupščine in imenuje
notar za sestavo notarskega zapisnika.

3. Poslovno poročilo o poslovanju dru-
žbe v letu 2000 in mnenje revizorja.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in revizorja se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček poslovnega leta 2000 neraz-
porejen.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejmejo predlagane spremembe sta-
tuta družbe.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: revidiranje poslovnih iz-
kazov za leto 2001 se poveri revizorski hiši
ITEO Abeceda iz Ljubljane.

7. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se imenovanje na-
domestnega člana nadzornega sveta družbe.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo vodi
KDD Ljubljana, na dan 31. 5. 2001 in ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo, da se prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine pol ure pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, po-
trebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od
25. 5. 2001 do 25. 6. 2001, in sicer vsak
delovnik od 13. do 15. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na število prisotnih delnic.

IMP Montaža Koper, d.d., Koper
uprava – direktor

Jože Cetinski

Št. 1/01 Ob-49424
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

7. skupščino
Sintal Kočevje, d.d.,

ki bo v petek, 6. 7. 2001 ob 9. uri, v
konferenčni sobi Sintal, d.d., Ljubljana, Za-
loška cesta 143.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi sklep-
čnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: izvolijo se predlagani
organi skupščine po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 2000.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se poslovno poročilo in zaključni račun za
leto 2000.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta: sprejme se
predlagani način delitve dobička za leto 2000.

Gradivo za 2. do 4. točke dnevnega re-
da bo na vpogled delničarjem na sedežu
družbe v Kočevju, Podjetniško naselje 6,
vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini prijaviti najkasneje 3 dni pred se-
jo skupščine vodji pisarne, na sedežu upra-
ve v Kočevju, Podjetniško naselje 6.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepe delničarji sprejmejo z
navadno večino oddanih glasov.

Vsaka delnica ima en glas.
Delničar lahko za glasovanje pisno poo-

blasti tretjo osebo.
Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-

šen, bomo skupščino ponovili 6. 7. 2001
ob 9.30, na istem kraju.

Sintal Kočevje, d.d.
uprava

Št. 28/01 Ob-49425
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ko-

munalno stanovanjskega podjetja Brežice,
d.d., sklicujem

peto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice, d.d.,
ki bo v torek, dne 3. 7. 2001 ob 15. uri

v restavraciji pri Blagovnici, Brežice, Bizelj-
ska cesta 37.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine, ugotovitev sklepčnosti
in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave: za predsednico
skupščine se izvoli Jožico Stajić, za prešte-
valca glasov pa Bernardko Böhm in Darka
Ferlana. Na podlagi liste prisotnih se ugoto-
vi sklepčnost skupščine. Dnevni red se po-
trdi. Skupščina ugotavlja, da je navzoč vab-
ljeni notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme pre-
dlagano poročilo o poslovanju družbe za
leto 2000.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se del nerazpore-
jenega dobička iz leta 1999, izkazanega v
poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2000,
brez revalorizacije do dneva skupščine, v
višini 5,447.700 SIT nameni za dividende
delničarjem. Dividenda se izplača delničar-
jem, ki bodo na dan 25. 6. 2001 vpisani v
delniško knjigo.Dividenda se izplača najka-
sneje v 90 dneh po sprejemu sklepa. Divi-
denda znaša 100 SIT bruto na delnico. Pre-
ostanek nerazporejenega dobička iz leta
1999 v znesku 14,808.077,94 SIT ter re-
valorizacija nerazporejenega dobička v zne-
sku 1,802.764,24 SIT se prenese na re-
zerve. Čisti dobiček iz leta 2000 v višini
10,925.301,47 SIT ostaja nerazporejen.

Nerazporejen ostane tudi del dobička iz
leta 1999 namenjen za izplačilo dividend, ki
se nanaša na lastne delnice, v višini
411.300 SIT.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev ter informacija o
članih nadzornega sveta, ki jih voli svet de-
lavcev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli za mandatno dobo 4 let, s pri-
četkom mandata 4. 9. 2001, naslednje čla-
ne nadzornega sveta, predstavnike delni-
čarjev: Darjo Čakar, Franca Hrastovška,
Ferda Pinteriča in Milana Sušina.

Skupščina se seznani z dvema članoma
nadzornega sveta, predstavnikoma delav-
cev, ki jih je izvolil svet delavcev.

5. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko hišo za leto 2001 se
imenuje družba Dinamic, d.o.o., Novo me-
sto.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do sodelovanja in odločanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo družbe na podlagi podatkov KDD,
d.d., Ljubljana, na dan 25. 6. 2001, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo
pisno prijavili svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred sejo skupščine.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni najmanj eno uro pred pričetkom seje,
da bodo s podpisom potrdili svojo prisot-
nost, prevzeli gradivo za glasovanje in se

izkazali z osebnim dokumentom. Poobla-
ščenci delničarjev se izkažejo z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji morebitne nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni, pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica skupščine s priporo-
čeno pošiljko ali jih podajo neposredno na
sedežu družbe.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe v splošnem sek-
torju vsak delovnik od 14. do 15. ure od
dneva objave sklica skupščine naprej.

KOP Brežice, d.d.,
uprava družbe

Ob-49426
Na podlagi 42. in 43. člena statuta dru-

žbe Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., To-
polšica 77, sklicujem

4. skupščino delniške družbe
Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,

Topolšica 77,
ki bo v četrtek, 5. 7. 2001 ob 11. uri na

sedežu družbe v seminarski dvorani hotela
Vesna z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev nav-
zočnosti.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavi-
tev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje za
predsednika skupščine Ivana Tajnška, za
preštevalki glasov pa Ireno Žgank in Jožico
Šimek.

Seji prisostvuje vabljeni notar Avgust Ri-
bič.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagano poslovno poroči-
lo za leto 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička iz leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček iz leta 2000 v višini
8,678.064,58 SIT nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe imenuje za revizorja
za poslovno leto 2001 pooblaščeno revizij-
sko družbeo EBIT, d.o.o., Velenje.

6. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta družbe
skupščina sprejema sklep o višini sejnine,
ki pripada članom za pripravo in udeležbo
na seji v višini 40.000 SIT neto in predse-
dniku nadzornega sveta v višini 50.000 SIT

neto ter se usklajuje letno glede na uradno
objavljeno rast življenjskih stroškov.

7. Informacija o zaključku investicijske
prenove.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi

delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 5. 7. 2001. Skupščine se lahko udele-
žijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost
ter prejeli glasovalne liste.

Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje na istem mestu čez eno
uro. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.,
uprava družbe

Ob-49427
Na podlagi 7.5. člena statuta delniške

družbe “Polident” sklicujem

6. sejo skupščine,

ki bo 4. 7. 2001 ob 13. uri na sedežu
družbe v Volčji Dragi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Krušič Janka, za preštevalki glasov
Furlani Dragica in Dominko Silvana, za no-
tarko Evo Lučovnik in za zapisnikarko Švara
Anica.

2. Potrditev dnevnega reda 6. seje skup-
ščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizijske hi-
še.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe za leto
2000 s poročilom revizijske hiše in mne-
njem nadzornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
poreditve nerazporejenega čistega dobička
v naslednjem besedilu:

a) del čistega nerazporejenega dobička
iz leta 1998 v višini 5,664.050 SIT se na
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dan 1. 1. 2001 razporedi za izplačilo divi-
dend, ostali del ostane nerazporejen,

b) čisti dobiček iz leta 2000 v višini
17,367.669,60 SIT ostane v celoti ne-
razporejen. Dividenda za leto 2000 znaša
70 SIT bruto na delnico in se izplača v 90
dneh po sklepu skupščine. Upravičenci do
dividende so vsi lastniki delnic vpisani v del-
niško knjigo na dan 1. 7. 2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2001

se imenuje revizijska družba KPMG Slove-
nija, d.o.o.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov za 3. in 4. točko sta

pripravila uprava družbe in nadzorni svet,
predlog sklepa za 5. točko pa je pripravil
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, ki v
treh dneh pred skupščino upravi družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo oziroma depo-
nirajo pooblastilo za zastopanje, ki mora biti
pisno.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so del-
nčarjem na vpogled na sedežu podjetja pri
Švara Anici vsak delovnik od 11. do 14.
ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o morebit-
nih utemeljenih predlogih sprejela svoja sta-
lišča in bosta o tem najpozneje dvanajst dni
po sklicu skupščine obvestila imenske del-
ničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Polident, d.d.
direktor

Ob-49428
Na podlagi 41. člena statuta družbe Ve-

ga, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana,
Stegne 13/a, sklicujem

skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja

optičnih naprav, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 4. 7. 2001, ob 13. uri, v

prostorih sejne sobe v III. nadstropju po-
slovne stavbe družbe v Ljubljani, Stegne
13a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

imenovanje organov skupščine:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Tomaž Skubic iz Kranja,
– za člane verifikacijske komisije in ko-

misije za štetje glasov se imenujejo: pred-

sednica Alenka Toni, članici Anica Andro-
čec in Sonja Smrekar.

Za zapisnikarja se imenuje Sabina Riz-
vič.

Notarski zapisnik sklepov skupščine bo
sestavila notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila upra-

ve o poslovanju družbe v letu 2000, z mne-
njem nadzornega sveta in revizijske družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 2000.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička iz leta 2000 ter
pokrivanju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
poslovno leto 2000 v višini
916,350.677,03 SIT se v celoti nameni za
pokrivanje izgub za leto 1996, 1997, 1998
in delno pokrivanje izgub za leto 1999, in
sicer:

– dela še nepokrite izgube iz leta 1996,
ki revalorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
63,115.767,44 SIT,

– nepokrite izgube iz leta 1997, ki reva-
lorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
292,349.847,90 SIT,

– nepokrite izgube iz leta 1998, ki reva-
lorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
129,409.706,13 SIT,

– dela nepokrite izgube iz leta 1999, ki
revalorizirana na dan 31. 12. 2000 znaša
448,461.819,90 SIT, v višini
431,475.355,56 SIT.

Del izgube iz leta 1999, ki revaloriziran
na dan 31. 12. 2000 znaša 16,986.464,34
SIT, ostane nepokrit.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov v poslovnem letu 2001
se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
Euro-In & Partners, d.o.o., Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Predlagatelja sklepov pod točkami dnev-
nega reda 1., 3. in 4. sta uprava in nadzorni
svet družbe, pod 5. točko dnevnega reda
pa je predlagatelj sklepa nadzorni svet.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delni-
čarji želijo, da so o njem pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjiže-
ne v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati za fizične osebe ime in pri-
imek, naslov ter rojstni datum pooblaščen-
ca in pooblastitelja, število glasov, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
še število glasov in firmo, sedež ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. V primeru
organiziranega zbiranja pooblastil morajo
biti le-ta sestavljena skladno z zakonom o
prevzemih.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki se lahko udeležijo skupščine in ure-
sničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak de-
lovni dan od 1. 6. 2001 do 3. 7. 2001, in
sicer v času od 10. do 12. ure.

Prostori, kjer bo potekala skupščina, bo-
do odprti 30 minut pred pričetkom zaseda-
nja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavlja-
nja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravo-
časno zasedejo mesta.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 4. 7.
2001, ob 14. uri v istih prostorih. Skupšči-
na bo v tem primeru veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vega, proizvodnja optičnih naprav,
Ljubljana

uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ek.

Št. 39/2001 Ob-49430
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

8. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi,

delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v torek, 3. 7. 2001 ob 13. uri, v
sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju

izgube za leto 2000.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2001.
7. Poročilo o formiranju in uporabi sred-

stev sklada za odkup lastnih delnic.
8. Uskladitev statuta s standardno klasi-

fikacijo dejavnosti.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov, ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalca glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pre-
dlagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 2000.

Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
sklep o ugotovitvi in kritju izgube za leto
2000 v predlagani obliki.

Predlog sklepa k 6. točki: za revizorja se
imenuje revizijska družba po predlogu nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa k 7. točki: sprejme se
poročilo o formiranju in koriščenju sredstev
sklada za odkup lastnih delnic.

Predlog sklepa k 8. točki: sprejme se
sklep o uskladitvi statuta s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
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na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave pa do vključno 2. 7.
2001.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k pre-
dlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica, v tajništvu uprave na sedežu družbe
v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V. nadstro-
pje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki najkasneje tri dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca in firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob
prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna delnica daje delničarju
en glas.

Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, tj. 3. 7.
2001 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

I & I, d.d.
uprava

Ivan Djurkov

Ob-49452
Na podlagi 7. točke statuta delniške dru-

žbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d.,
Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29,
uprava družbe vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Arcont, d.d.,

ki bo v četrtek, 12. 7. 2001 ob 12. uri, v
konferenčni dvorani na sedežu družbe v
Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca

glasov po predlogu sklicatelja, seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi poročila pooblaščenega revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme predlagano revidirano letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 2000.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi dobička za leto 2000 in uporabi nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1998 in 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme:

a) čisti dobiček družbe po revidiranem
izkazu uspeha za poslovno leto 2000, po
stanju na dan 31. 12. 2000, v višini
79,554.978,86 SIT ostane nerazporejen;

b) nerazporejeni čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1998 se v revalorizirani višini
8,580.962,19 SIT razporedi na rezerve;

c) nerazporejeni čisti dobiček iz poslov-
nega leta 1999 se v revalorizirani višini
85,419.108,45 SIT razporedi na rezerve.

Razporeditev se opravi z dnem 1. 1.
2001.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za revizorja družbe za leto 2001,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov, je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska
c. 29, v tajništvu uprave, in sicer vsak dan
od 12. do 14. ure.

Pravico udeležiti se skupščine in uresni-
čevati glasovalno pravico, imajo tisti delni-
čarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gra-
divo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z
obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum prese-
ka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.

Arcont, d.d., Gornja Radgona
uprava

Št. 003054 Ob-49453
Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih pa-

pirjev in Pravil borze družba objavlja obvesti-
lo o sklicu 9. skupščine Dela Prodaje, d.d.
uprava družbe Delo Prodaja, družba za raz-
širjanje in prodajo časopisov, d.d., na podla-
gi 238. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah in 33. člena Statuta družbe sklicuje

9. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.

Skupščina bo v četrtek, 28. 6. 2001 ob
14. uri v sejni sobi pritličja stolpnice Dela, v
Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli za:
a) predsednika skupščine: mag. Janko

Arah,
b) preštevalca glasov: Bojana Kos in Di-

na Vožič,

c) notar: Miro Košak.
2. Razširitev in uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti:

1. Brišejo se naslednje dejavnosti:
55.302 Dejavnost okrepčevalnic
55.51 Storitve menz
70.10 Poslovanje z lastnimi nepremični-

nami,
74.40 Ekonomsko propagiranje.
2. Vpišejo se naslednje dejavnosti:
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samo-

postrežnih restavracij, picerij,
55.510 Dejavnost menz,
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremični-

nami,
74.400 Oglaševanje,
b) Dejavnost se razširi na naslednje nove

dejavnosti:
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-

nega zapisa,
22.330 Razmnoževanje računalniških

zapisov,
52.120 Trgovina na drobno v drugih ne-

specializiranih prodajalnah,
52.240 Trgovina na drobno s kruhom,

pecivom, testeninami, sladkornimi izdel-
ki,

52.320 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi pripomočki,

63.210 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu,

3. Spremembe statuta Delo Prodaja, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta Delo Prodaja, d.d. v predloženem
besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

4. Sprejem letnega poročila Dela Proda-
je, d.d., za leto 2000 z računovodskimi iz-
kazi, mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorske družbe PriceWaterhouse-
Coopers, d.d.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja revi-
zorske družbe PriceWaterhouseCoopers,
d.d. in mnenja nadzornega sveta skupščina
sprejme letno poročilo družbe za leto 2000
z računovodskimi izkazi.

5. Uporaba in razdelitev dobička družbe
za leto 2000 in revaloriziranega nerazpore-
jenega dobička iz leta 1997, 1998 in 1999
z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček družbe za leto 2000  SIT,

v skupni višini 414,958.047,18
b) Revalorizirani nerazporejeni

čisti dobiček iz leta 1999
v skupnivišini 58,897.687,09,

c) Revalorizirani nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1998
v skupni višini 274,328.129,41,

d) Revalorizirani nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1997
v skupni višini 113,184.480,17,

Skupaj ČD za delitev 861,368.343,85
se uporabi in razdeli:
e) Čisti dobiček družbe za leto1998

v višini 274,328.129,41,
se uporabi in razdeli:

- izplačilo dividend 212,048.280,
- nagrado nadzornemu svetu 4,000.000,
- nagrado upravi 3,534.138,
- ostane nerazporejeno 54,745.711,41,
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f) Revalorizirani nerazporejeni
čisti dobiček iz leta 1997, 1998, 1999 in
2000
- ostaja nerazporejeno 587,040.214,44
SIT.

Nagrade iz 2. in 3. alinee tč. e) so upoš-
tevane v bruto znesku – za z zakonom dolo-
čene prispevke ob izplačilu se zniža neraz-
porejeni čisti dobiček leta 1998.

Delničarjem pripada dividenda v višini
360 SIT bruto na delnico.

Upoštevajoč že izplačano dividendo v
mesecu decembru 2000 v višini 160 SIT
bruto na delnico, se delničarjem izplača raz-
lika v dividendi v višini 200 SIT bruto na
delnico.

Pri izplačilu dividend se glede upravičen-
cev upošteva stanje imetnikov delnic Dela
Prodaje v delniški knjigi centralnega regis-
tra pri KDD tako, da je zadnji dan upraviče-
nosti do dividende (glede na stanje delniške
knjige) drugi delovni dan po dnevu skupšči-
ne delničarjev, ki odloča o delitvi dobička.
Družba bo izplačala dividende in nagrade
do 30. 7. 2001.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se imenuje revizorska
družba PriceWaterhouseCoopers, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53.

Gradivo za skupščino in besedilo pre-
dlaganih sprememb Statuta s čistopisom
Statuta, je delničarjem dostopno na vpo-
gled na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska
c. 5/XII. nadstropje - vsak delovni dan v
tednu med 10. in 12. uro.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan sklica skupščine, objavljenega v
dnevniku »Delo«, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
KDD.

Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se v roku 3 dni pred skupščino pisno
prijavijo upravi družbe.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j.
28. 6. 2001 ob 15. uri, v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Delo Prodaja, d.d.
predsednik uprave

Jure Božič

Št. 153 Ob-49454
Na  podlagi  7.3 člena statuta Delo Revi-

je d.d. sklicuje uprava

8. skupščino družbe
Delo Revije d.d.

ki bo v torek, dne 3. 7. 2001 ob 13. uri
v okrogli sejni dvorani v pritličju stolpnice
Dunajska 5 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red in predloge sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dloge za imenovanje organov skupščine De-
lo revije, d.d.

a) predsednik skupščine: mag. Janko
Arah, zaposlen v Arah Consulting d.o.o.
Ljubljana,

b) preštevalca glasov: Matjaž Košir, za-
poslen v Socius d.d. Ljubljana in Milena
Avsec,  zaposlena v Delo  Revije, d.d. Ljub-
ljana,

c) notarka: Nina Češarek z notarsko pi-
sarno v Kočevju, Trg zbora odposlancev
66, Kočevje.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 2000.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja revi-
zorske družbe PriceWaterhouseCoopers
d.d. Ljubljana in mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 2000 z računovodskimi izkazi.

3. Predlog udeležbe uprave na dobičku
za leto 2000.

Predlog sklepa: upravi se za poslovno
leto 2000 izplača udeležba na dobičku dru-
žbe v bruto znesku 2,583.219,30 SIT.

4. Sprejem delitve čistega dobička za
leto 2000.

Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček dru-
žbe v letu 2000 v višini 46,802.506,70
SIT, se razdeli:

– za udeležbo uprave na dobičku dru-
žbe v bruto znesku 2,583.219,30 SIT,

– za udeležbo članov nadzornega sveta
v bruto znesku 750.000 SIT,

– za izplačilo dividende delničarjem v
bruto znesku 29,682.000 SIT,

– nerazporejeni dobiček iz leta 2000
ostane v višini 13,787.287,40 SIT.

Upravičenci do dividend so imetniki nava-
dnih delnic po stanju delniške knjige na dan
sprejetja sklepa o izplačilu dividend. Družba
bo izplačala dividende do 30. 9. 2001.

5. Predlog imenovanja revizorja za leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se imenuje družba PriceWaterhouseCoop-
ers d.d. Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Za udeležbo na skupščini se delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo s
potrdilom o imetništvu delnic oziroma s pi-
snim  pooblastilom delničarja in njegovim
potrdilom o imetništvu delnic.

3. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan 24. 6. 2001.

4. Delničarji ali njihovi pooblaščenci ima-
jo pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico pod pogojem, da svojo ude-
ležbo  prijavijo najkasneje tri dni pred skup-
ščino:

– tako da osebno oddajo pisno prijavo
na sedežu družbe, 8. nadstropje, soba 806,
pri  Mileni Avsec, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro,

– po faksu št. 01/473-81-09, s pripi-
som »za skupščino družbe«,

– s priporočeno pošiljko s pripisom »za
skupščino družbe«.

5.Udeležence skupščine prosimo, da se
eno uro pred pričetkom seje skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na prijavnem mestu
(okrogla sejna dvorana v pritličju stolpnice
Dunajska 5 v Ljubljani). S podpisom na sez-
namu delničarjev potrdi delničar oziroma po-
oblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter
prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z ose-
bnim identifikacijskim dokumentom, poobla-
ščenci pa tudi s pisnim  pooblastilom.

Gradivo za skupščino družbe: vsa gradi-
va so na vpogled vsak delovni dan od obja-
ve sklica skupščine do dne 2. 7. 2001, v
času med 9. in 12. uro pri Mileni Avsec tel.
473-81-01.

Predlogi delničarjev:  vsak nov predlog
delničarjev mora biti skupaj z obrazložitvijo
v pisni obliki vložen na sedežu družbe v 10.
dneh po objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine: če ob na-
povedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine isti dan v is-
tih prostorih ob 13.30. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delo Revije d.d.
Andrej Lesjak

uprava

Ob-49471
Na podlagi določil statuta družbe IMKO

Ljubljana, d.d., direktor družbe sklicuje

6. skupščino
družbe IMKO Ljubljana, d.d.,

ki bo dne 3. 7. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe Šlandrova 4, Ljubljana – Čr-
nuče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Branka Gajška, za preš-
tevalki glasov Vero Keber in Alojzijo Zver.
Skupščini prisostvoje vabljena noterka Na-
da Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
na podlagi mnenja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo družbe za leto 2000.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
leta 2000 in dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: dobiček se razporedi
po predlogu uprave in nadzornega sveta, in
sicer:

1. čisti dobiček iz leta 2000 v višini
40,751.754,95 SIT se razporedi:

a) za izplačilo dividend delničarjem v
višini 10,588.233,13 SIT;

b) 900.000 SIT za izplačilo udeležbe
v dobičku upravi družbe;

c) 1,000.000 SIT za izplačilo udele-
žbe v dobičku nadzornemu svetu družbe,
predsedniku 400.000 SIT, članom
300.000 SIT;

d) 28,263.521,82 SIT ostane neraz-
porejeno;

2. nerazporejeni dobiček z relovariza-
cijo iz leta 1999 v višini 8,971.514,87 se
razporedi za izplačilo dividend.

Višina dividende znaša 52 SIT/delnico.
Izplačilo dividend se izvede najkasneje do
30. 9. 2001 po stanju delniške knjige na
dan 3. 7. 2001.
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Razporeditev dobička je skladna določi-
lom zakona in statuta družbe ter ustreza gle-
de na ekonomski položaj družbe v preteklem
letu in predvidevanja izkazana v letnem in
srednjeročnem planu poslovanja družbe.

4. Imenovanje revizorske hiše.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001

se imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v splošni
službi družbe od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali po-
oblaščenci se lahko udeleže skupščine, če
svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in zakonom o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Vsak nasproten predlog k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti v pisni obli-
ki sporočen upravi v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri, v istih prostorih,
na kateri se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

IMKO Ljubljana, d.d.
direktor družbe

mag. Zibelnik Primož,
univ. dipl. inž. stroj.

Št. 70 Ob-49477
Na podlagi določil statuta delniške dru-

žbe MIK Modna konfekcija d.d. Prebold
direktor družbe sklicuje

6. redno skupščino družbe,

ki bo dne 3. 7. 2001 ob 14. uri v prosto-
rih Kinodvorane Prebold.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

Imenuje se predsednik skupščine, zapi-
snikar, dva preštevalca glasov in notar.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske hiše in
sklepanje o pokrivanju izgube.

Predlog sklepa:
1. sprejme se letno poročilo o poslo-

vanju družbe za leto 2000 ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta in poročilom revi-
zijske hiše,

2. izguba v poslovnem letu 2000 se
pokrije v breme revalorizacijskega poprav-
ka kapitala.

3. Imenovanje revizorskega organa za
leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje predlagani revizor za leto
2001.

4. Sklepanje o denarnem nadomestilu
za udeležbo na seji nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano denarno nadomestilo članom nad-
zornega sveta za udeležbo na seji.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v Preboldu vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Delničarji lahko sporočajo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi zasedanja
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic z oznako A, B, D oziroma njihovi poobla-
ščenci in zakoniti zastopniki.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na skup-
ščini je, da delničar oziroma njegov poobla-
ščenec tri dni pred pričetkom skupščine
pisno napove svojo udeležbo pri upravi.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pooblastilo, ki mora vsebovati splo-
šne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni
podatek) pooblastitelja in pooblaščenca,
število glasov, kraj in datum ter lastnoročni
podpis pooblastitelja.

Dvorana bo odprta od 13. ure dalje. Del-
ničarje prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti na podlagi dokumenta o identifi-
kaciji, podpisa seznama prisotnih udeležen-
cev in prevzema glasovnic zglasijo na me-
stu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje z istim dnevnim redom istega
dne na mestu prvega sklica ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapitala.

MIK Modna konfekcija, d.d.
direktor

Št. 899 Ob-49478
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., uprava skli-
cuje

4. skupščino družbe
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a,
ki bo dne 5. 7. 2001 ob 13. uri v sejni

dvorani – klet, v Kranju, Ulica Mirka Vadno-
va 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: za predsedu-
jočo skupščine se izvoli: Branko Neffat,
univ. dipl. prav.

Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:
– Ignac Ahačič – predsednik,
– preštevalki glasov: Jasna Levc, Rozali-

ja Sabo.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko

Pintar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000 in sprejem sklepa o ugotovitvi in po-
kritju izgube iz leta 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja, in sicer po naslednjih po-
stavkah:

v 1.000 SIT
– stalna sredstva 42,904.912
– gibljiva sredstva 1,862.495
Skupaj sredstva 44,767.407
Kapital 40,811.330
– izguba poslovnega leta 931.130
– prenesena čista izguba prejšnjih let

skupaj z revalorizacijo 0
Skupaj obveznosti
do virov sredstev 44,767.407
b) Ugotovljena izguba v poslovnem le-

tu 2000, ki znaša 931,130.466,48 SIT
se v celoti pokrije po stanju na dan 1. 1.
2001:

– 60,840.165,23 SIT iz revalorizacijske-
ga popravka rezerv,

– 683,597.362,19 SIT iz rezerv,
– 186,692.939,06 SIT iz revalorizacij-

skega popravka osnovnega kapitala.
3. Sprejem Temeljev poslovne politike

družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto
2001.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme Temelje poslovne politike družbe
Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2001 v pre-
dloženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje: Podboršek revizijska družba, k.d.,
Ljubljana.

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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Gorenjska javno podjetje
za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj
direktor

mag. Drago Štefe
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Ob-49479
Na podlagi določil 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah in 11. člena Statuta
delniške družbe uprava sklicuje

9. skupščino delničarjev
Merkur – trgovina in storitve, d. d.,

Naklo, Cesta na Okroglo 7
Skupščina bo v petek, 6. 7. 2001 ob

12. uri v konferenčni dvorani poslovne stav-
be Merkur v Naklem, Cesta na Okroglo 7,
VI. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-
dnika, tričlanske verifikacijske komisije in
zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dnika, tričlansko verifikacijsko komisijo in
zapisnikarja po predlogu uprave. Skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar.

2. Letno poročilo Merkur, d. d., za leto
2000 in mnenje nadzornega sveta k poročilu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme Let-
no poročilo Merkur, d. d. za leto 2000 in
mnenje nadzornega sveta k poročilu.

3. Predlog razporeditve čistega dobička
za poslovno leto 2000 in predlog delitve
nerazporejenega čistega dobička iz prej-
šnjih let.

Predlog sklepa:
1. ugotovljeni čisti dobiček za poslov-

no leto 2000 v znesku 1,524.494,25 SIT
ostane v celoti nerazporejen.

2. Za izplačilo dividend in udeležb na
dobičku za leto 2000 se uporabi nerazpo-
rejeni čisti dobiček poslovnega leta 1999 in
njegov revalorizacijski popravek v sorazmer-
nem delu in sicer:

– za izplačilo dividend delničarjem
501,921.750 SIT:

– za izplačilo udeležb na dobičku čla-
nom nadzornega sveta in članom uprave
22,270.000 SIT.

Dividenda za leto 2000 znaša 550 SIT
bruto na delnico. Upravičenci do izplačila
dividend bodo vsi lastniki delnic, ki bodo
vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 10.
7. 2001. Glede na stanje lastnih delnic na
dan 10. 7. 2001 se predvideni znesek za
izplačilo dividend ustrezno zmanjša in ostane
nerazporejen. Dividenda in udeležbe na do-
bičku se izplačajo dne 27. 7. 2001.

4. Imenovanje revizorja za revizijo računo-
vodskih izkazov Merkur, d. d. za leto 2001.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 2001 skupščina
imenuje revizorsko hišo Pricewaterhouse-
Coopers d. d. Ljubljana.

5. Soglasje k vključitvi Kovinotehne, d.
d., Celje v Merkur, d. d. kot glavno družbo.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o soglasju k vključitvi Kovinotehne, d.
d., Celje v Merkur, d. d. kot glavno družbo.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu poslovodstva družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 7, vse delovne
dni od dneva objave sklica skupščine do 6.
7. 2001 od 9. do 11. ure. Vse informacije v
zvezi z udeležbo na skupščini dobite na te-
lefonu 04 25 88 802, Jelka Porenta.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajniš-
tvo poslovodstva družbe, Cesta na Okroglo
7, 4202 Naklo.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralna klirinško depotna družba, d.
d. Ljubljana na dan 2. 7. 2001 in ki bodo
sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov
ali pooblaščencev pisno prijavili svojo ude-
ležbo na skupščini najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi
pisno pooblastilo.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda v skladu z zakonom, statutom in
poslovnikom o delu skupščine. Vsaka delni-
ca daje lastniku en glas.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 6. 7. 2001
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Merkur, d. d.
predsednik uprave
mag. Bine Kordež

Št. 39/01 Ob-49480
Na podlagi določil statuta delniške dru-

žbe Varnost Ljubljana d.d. Trg OF 13/a
Ljubljana sklicuje uprava družbe

1. skupščino
družbe Varnost Ljubljana d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek 5. julija 2001 ob 9. uri v
Ljubljani, Trg OF 13/a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se , da je skup-

ščina sklepčna. Izvolijo se telesa skupšči-
ne: za predsednika Matjaž Verbole, za preš-
tevalko glasov Vesna Alibabić, za notarja
Jože Rožman iz Domžal.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 2000 z mne-
njem nadzornega sveta in revizorja, vse v
vsebini, ki je priloga k temu sklepu.

3. Sklep o uporabi dobička.
Predlog sklepa:
a) Ustvarjeni čisti dobiček iz poslovnega

leta 2000 v višini 59,733.560,19 SIT osta-
ne nerazporejen.

b) Nerazporejeni čisti dobiček, ki je sta-
rejši kot pet let in znaša 6,609.711,30 SIT
se razporedi v rezerve družbe.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja

družbe v letu 2001 se imenuje revizijska
družba ITEO Abeceda d.o.o. Ljubljana.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
imenuje družbo ITEO Abeceda d.o.o. Ljub-
ljana, Kotnikova 28 za pooblaščenega revi-
zorja.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Gla-
suje se osebno, ali po pooblaščencu ali
zastopniku.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo pre-

dloženo skupščini. Delničarji morajo svojo
udeležbo na skupščini predhodno pisno na-
javiti v skladu z 19. členom statuta.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

Če skupščina v času sklica ne bo sklep-
čna bo ponovno zasedanje istega dne ob
12. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Varnost Ljubljana, d.d.
direktor

Jure Majhenič

Št. 0310 Ob-49481
Na podlagi 58. člena Statuta delniške

družbe Plama-pur d.d. Podgrad, sklicuje
uprava družbe

5. skupščino družbe
Plama-pur d.d. Podgrad,

ki bo v četrtek, 5. julija 2001 ob 12. uri
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Uprava predlaga naslednji sklep: izvolijo
se delovna telesa skupščine, in sicer: za
predsednika skupščine Danilo Grilj, za preš-
tevalki glasov Erika Logar in Vladka Ceglar.

Skupščina je seznanjena, da je na seji
navzoč Aleksander Ternovec, iz Ilirske Bis-
trice.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo za
leto 2000 po predlogu uprave in s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta.

3. Uporaba dobička po letnem obraču-
nu za leto 2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: dobiček iz leta 2000 v znesku
119,938.360,32 SIT ostane v celoti neraz-
porejen.

Za dividende se nameni skupaj
27,471.920 SIT kar je 40 SIT bruto na
delnico. Za izplačilo dividend se najprej upo-
rabi ostanek revaloriziranega nerazporeje-
nega dobička iz leta 1996, ki se revalorizira
do dneva izplačila dividend (na dan 31. 12.
2000 znaša 1,029.166,41 SIT), za preo-
stali del do zneska v višini 27,471.920 SIT
se uporabi nerazporejeni dobiček iz leta
1997.

Do dividende so upravičeni lastniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 2.
julija 2001. Družba bo izplačala dividende
delničarjem najpozneje v roku 60 dni od
sprejema tega sklepa.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

za pooblaščenega revizorja za pregled ra-
čunovodskih izkazov Plama-pur za leto
2001 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o. management, consulting in revizija
Ljubljana, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe in uresničevanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo delni-
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čarji vpisani v delniško knjigo, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki bodo najka-
sneje do ponedeljka 2. julija 2001 do 14.
ure vložili prijavo za udeležbo na skupšči-
ni oziroma bo v istem roku prispela njiho-
va pisna prijava, pooblaščenci pa morajo
v istem roku poleg prijave vložiti tudi poo-
blastilo.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave skupšči-
ne do dneva skupščine, med 10. in 12. uro
pri Orjani Križman na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo delničarji lahko pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave sklica.

Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napove-
danem času ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Sejna soba bo odprta uro pred zaseda-
njem skupščine. Vse delničarje, njihove po-
oblaščence ali zakonite zastopnike poziva-
mo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.

Plama-pur, d.d., Podgrad
uprava

Radoš Gregorčič

Ob-49482
Na podlagi 6. in 7. točke statuta delni-

ške družbe ITEO svetovalni institut d.d., s
sedežem Kotnikova 28, Ljubljana, Uprava
sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe ITEO svetovalni institut

d.d.,
ki bo v sredo, 4. 7. 2001 ob 13. uri, v

konferenčni dvorani Soča, hotel Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti.
Uprava otvori 4. skupščino ITEO d.d in

ugotovi, da je sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

izvolijo delovni organi skupščine v sestavi:
– predsednik: odvetnik Danilo Grilj
– preštevalke glasov: Vera Černe, Slavi-

ca Prijon, Bernarda Kokol
Na skupščini je prisoten notar Miro Ko-

šak.
3. Predstavitev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe, ter revizorja družbe, se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 2000 v predloženem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe, skupščina ugotavlja, da
znaša ustvarjeni čisti dobiček v letu 2000,
po stanju na dan 31. 12. 2000,
44,459.119,88 SIT. Ustvarjeni dobiček
ostane v celoti nerazporejen.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave družbe in nadzor-

nega sveta družbe se osnovni kapital dru-
žbe, ki znaša 153,380.000 SIT zmanjša za
15,000.000 SIT na 138,380.000 SIT v bre-
me nerazporejenega dobička ustvarjenega
v letu 1997.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvrši
z odkupom in umikom 15.000 lastnih del-
nic v nominalni vrednosti 1.000 SIT za eno
delnico.

2. Družba izvrši odkup delnic zaradi iz-
vedbe sklepa točke 1. pod naslednjimi glav-
nimi pogoji:

– odkupna cena 3.800 SIT za eno delni-
co.

Prednost pri odprodaji delnic imajo del-
ničarji – imetniki delnic, ki odprodajo celo-
ten paket delnic. Če želi več delničarjev
odprodati več delnic imajo prednost manjši
delničarji pred večjimi delničarji. V primeru
enakih pogojev ima prednost delničar, ki je
prej podal ponudbo za prodajo vseh svojih
delnic.

V primeru, da ponudba delničarjev za
odprodajo celotnih delničarskih paketov ne
bi dosegla zneska 57,000.000 SIT bo dru-
žba iz razlike do tega zneska odkupila delni-
ce od preostalih ponudnikov.

Plačilo kupnine za kupljene lastne delni-
ce se izvrši v 30 dneh od dneva prenosa
delnic na družbo.

Družba pozove delničarje (imetnike del-
nic), da svojo pripravljenost za odplačen od-
stop delnic družbi prijavijo v roku 60 (šest-
deset) dni od sprejema tega sklepa na seji
skupščine. Družba bo prevzela delnice od
delničarjev, ki so izrazili svojo pripravljenost.

7. Obravnava predloga novega statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
tekst statuta družbe, ki v celoti nadomesti
statut družbe z dne 12. 7. 2000.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se imenuje družba Rödl & Part-
ner d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2001.

9. Razrešitev dosedanjega in imenova-
nje novega člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe ugo-
tavlja, da je iz članstva v nadzornem svetu
ITEO Svetovalni institut, d.d., z dnem 4. 7.
2001 izstopila Metka Kandrič.

Na predlog nadzornega sveta se za čla-
na nadzornega sveta izvoli Izidor Furlan, in
sicer za mandatno obdobje od dne zase-
danja skupščine do preteka mandata pre-
ostalima dvema članoma, to je do 16. 9.
2002.

10. Izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta in upravi.

Predlog sklepa: predsednici nadzorne-
ga sveta se izplača nagrada v višini 264.000
SIT bruto. Članoma nadzornega sveta se
izplača nagrada v višini 176.000 SIT bruto.

Upravi se izplača nagrada v višini
264.000 SIT bruto.

11. Smernice razvoja ITEO d.d. za ob-
dobje 2001 do 2005.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje predlagano besedilo “Smernice razvoja
ITEO d.d. za obdobje 2001 do 2005.”

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno podati pisno, najkasneje tri dni pred
dnevom seje skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasoval-
ne lističe.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem dano na razpolago na vpogled v tajniš-
tvu ITEO d.d., Kotnikova ulica 28, Ljublja-
na, 4. nadstropje, soba 433, od dne 1. 6.
2001 do 4. 7. 2001, in sicer vsak delavnik
od 9. do 12. ure.

Delničarji naj morebitne nasprotne pre-
dloge k posameznim točkam dnevnega re-
da pisno sporočijo upravi družbe v sedmih
dneh po objavi sklica.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

ITEO, svetovalni institut d.d.
uprava

Alojz Mihelič, univ. dipl. ekon.

Ob-49451
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 37. točke statuta delni-
ške družbe SGP Zidgrad Idrija, d.d., sklicu-
je uprava

6. skupščino
družbe SGP Zidgrad Idrija, d.d.,

ki bo dne 3. 7. 2001 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Idriji, Vojkova 8.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujočo

skupščine, verifikacijsko komisijo ter ime-
nuje notar v skladu s predlogom uprave.

Ugotovi se sklepčnost delničarjev in za-
stopanega kapitala.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 2001.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2001 se
imenuje družba Podboršek, revizijska dru-
žba, k.d., Dunajska 22, Ljubljana.

3. Obravnavanje in sprejem poslovnega
poročila za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 2000 po predlogu upra-
ve in mnenju nadzornega sveta družbe ter
poročilom pooblaščenega revizorja.

4. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička za leto 2000.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša iz 297,117.000 SIT na
267,405.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede skladno z določbami 356.
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do 358. člena ZGD z umikom 29.712 la-
stnih delnic v nominalnem znesku 1.000
SIT na delnico v breme čistega dobička po-
slovnega leta 2000. Za nominalni znesek
umaknjenih delnic v višini 29,712.000 SIT
se povečajo rezerve družbe.

Družba bo 29.712 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT pridobila na podlagi
sedme alinee prvega odstavka 240. člena
ZGD od delničarja VIPA Invest Nanos, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 306. člena
ZGD skupščina pooblasti nadzorni svet, da
po pridobitvi 29.712 delnic izvede spre-
membo statuta, in sicer uskladitev njegove-
ga besedila v zvezi z odločitvijo o zmanjša-
nju osnovnega kapitala.

Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpi-
sa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z razveljavitvijo 29.712 delnic dru-
žbe.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prilagoditev obsega kapitala obsegu po-
slovanja družbe.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sklad lastnih delnic
dopolni do višine 10% osnovnega kapitala
za namene iz 240. člena ZGD v višini
38,731.850 SIT. Sklad lastnih delnic se
dopolni po izvedenem zmanjšanju osnovne-
ga kapitala družbe.Vir za dopolnitev sklada
lastnih delnic so:

– proste rezerve v znesku 23,574.907
SIT,

– revalorizacijski popravek prostih rezerv
v znesku 15,156.943 SIT.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe od dneva objave sklica do pri-
četka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pismeno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci naj najkasneje 3 dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

SGP Zidgrad Idrija, d.d.
uprava družbe

Ob-49515
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,

d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava
IMP Inženiring, montaža, proizvodnja d.d.,
vabi delničarje na

4. redno skupščino
IMP inženiring, montaža, proizvodnja,

d.d.,
ki bo v četrtek, 6. julija 2001, ob 11. uri,

v veliki sejni sobi poslovne hiše IMP, d. d.,
na Dunajski cesti 7 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli odvetnik Tone
Marolt.

Za preštevalca glasov se izvolita: Saša
Krančan, Sonja Brelih.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: sprejme se
letno poročilo uprave za leto 2000 z mne-
njem revizorja v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička za poslovno leto
2000.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet predlagata skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: čisti dobiček
iz poslovnega leta 2000 v višini
133,541.783,25 SIT ostane nerazporejen.

Nerazporejen dobiček iz preteklih let, ki
znaša skupaj z revalorizacijo
97,455.800,73 SIT, ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 2001, imenuje družba revizijsko
družbo Plus Revizija, d.o.o.

5. Sprememba 3. točke statuta – dejav-
nost družbe.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:

Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:

G/51.11 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov

G/51.12 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij

G/51.16 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov

G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov

G/51.24 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem

G/51.32 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki

G/51.33 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami

G/51.37 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami

G/51.39 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

G/51.41 Trgovina na debelo s tekstilom
G/51.42 Trgovina na debelo z oblačili in

obutvijo
G/51.44 Trgovina na debelo s keramiko,

čistili
G/51.51 Trgovina na debelo s trdimi,

tekočimi in plinastimi gorivi
G/51.55 Trgovina na debelo s keramič-

nimi proizvodi
G/51.56 Trgovina na debelo z drugimi

polizdelki
G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki

in odpadki
G/51.61 Trgovina na debelo z obdelo-

valnimi stroji
G/51.62 Trgovina na debelo z gradbe-

nimi stroji
G/51.63 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo
G/51.64 Trgovina na debelo s pisarni-

škimi stroji in računalniško opremo
G/51.66 Trgovina na debelo s kmetij-

skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem

G/51.70 Druga trgovina na debelo
Zaradi sestave seznama delničarjev va-

bimo delničarje, da se priglasijo do 4. 7.
2001. Prevzem glasovnic bo pol ure pred
začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z
osebno izkaznico ali drugo ustrezno javno
listino s sliko ali izpisom iz registra pravnih
oseb in pooblastilom.

Letno poročilo za leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta o razdelitvi dobička in let-
nem poročilu ter mnenjem revizorja so del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 6. 6. 2001 do 6. 7.
2001 v VII. nadstropju poslovne stavbe IMP
v Ljubljani, Dunajska cesta 7, med 10. in
12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo, in njihovi poobla-
ščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

O sklepih dnevnega reda pod točko 1 –
4 odloča skupščina z večino oddanih gla-
sov. O sklepu dnevnega reda pod točko 5
odloča skupščina z 3/4 na skupščini zasto-
panega osnovnega kapitala.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena po-
trebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11.30 namesto
prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skup-
ščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

IMP inženiring, montaža,
proizvodnja, d.d.

Vladimir Kuret, univ. dipl. inž. str.
direktor

Ob-49516
Na podlagi 22. člena Statuta Kovinote-

hne, mednarodnega trgovskega podjetja,
d.d., Celje, Mariborska 7, sklicuje uprava
družbe

skupščino Kovinotehne, d.d., Celje,

ki bo v četrtek, 5. julija 2001 ob 13. uri v
sejni sobi (pritličje) na sedežu družbe Mari-
borska 7, Celje, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugotovi-
tev sklepčnosti in imenovanje predsedujoče-
ga skupščine in drugih organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sedujočega skupščine in verifikacijsko ko-
misijo kot izhaja iz predloga uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000 z mnenji revizorja in nadzor-
nega sveta k računovodskim izkazom za Ko-
vinotehno d.d., Celje.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 in mnenje revizorja k raču-
novodskim izkazom za Kovinotehno d.d.,
Celje.

3. Sklepanje o pokrivanju izgube iz leta
2000.

Predlog sklepa: v letu 2000 je Kovinote-
hna d.d., Celje poslovala z izgubo v sku-
pnem znesku 1.296,671.139,70 SIT. Iz-
guba se pokrije v breme:

1. zakonskih rezerv: 155,703.255,16
SIT,

2. vplačanega presežka kapitala:
14,293.347,51 SIT,

3. revalorizacijskega popravka osnovne-
ga kapitala: 1.126,674.537,03 SIT.
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4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za leto 2001 revizijsko hišo Price-
waterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

5. Vključitev Kovinotehne, mednarodne-
ga trgovskega podjetja, d.d., Celje v družbo
Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, vpis v
sodni register: Okrožno sodišče v Kranju,
številka vložka 1/00015/00, osnovni kapi-
tal 9.125,850.000 SIT, ni nevplačanih vlož-
kov, predsednik nadzornega sveta Jakob
Piskernik.

Predloga sklepa: glede na to, da pri-
pada 95% delnic Kovinotehne, d.d., Ce-
lje družbi Merkur, d.d., se družba Kovino-
tehna, d.d., Celje, vključi v družbo Mer-
kur, d.d.

Vse delnice, ki niso v rokah družbe Mer-
kur, d.d., preidejo v roke Merkur, d.d., z
dnem vpisa vključitve v sodni register.

Izstopajoči delničarji imajo pravico do od-
pravnine. Kot odpravnino zagotavlja Mer-
kur, d.d., svoje delnice v razmerju 1 delnica
Merkurja, d.d., za 41 delnic Kovinotehne,
d.d., Celje.

Za ostanek delnic Kovinotehne, d.d., Ce-
lje posameznega izstopajočega delničarja
Merkur, d.d., zagotavlja odpravnino:

– 819 SIT za delnico, kolikor je ostalo
20 oziroma manj delnic,

– 1 delnico Merkurja, d.d. kolikor je
ostalo 21 oziroma več delnic.

Sklep o vključitvi Kovinotehne, d.d., Ce-
lje v družbo Merkur, d.d., velja od dneva
vpisa sklepa v sodni register.

6. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta Kovinotehne d.d., Celje.
7. Seznanitev skupščine z izvolitvijo

notranjih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z

izvolitvijo notranjih članov nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki bodo na dan 28. 6. 2001 vpisani v delni-
ško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna dru-
žba d.d., Ljubljana oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.

Udeležbo na skupščini je potrebno pi-
sno prijaviti upravi družbe najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Na sejo skup-
ščine je potrebno priti eno uro pred začet-
kom seje zaradi ureditve formalnosti.

Gradivo za skupščino skupaj s predlo-
gom sprememb statuta je vsem delničarjem
na razpolago na sedežu družbe oziroma pri
Upravi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo skla-
dno s 24. členom Statuta ponovno zaseda-
nje istega dne ob 14. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na število na skupščini prisotnih del-
ničarjev.

Uprava Kovinotehne, d.d., Celje

Izjava družbe Merkur, d.d. v zvezi z vklju-
čitvijo družbe Kovinotehna, d.d. Celje:

Merkur, trgovina in storitve, d.d., izjavlja,
da bo v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah zagotovil izstopajočim delničarjem
odpravnino. Kot odpravnino zagotavlja Mer-
kur, d.d., svoje delnice v razmerju 1 delnica
Merkurja, d.d., za 41 delnic Kovinotehne,
d.d., Celje.

Za ostanek Kovinotehninih delnic posa-
meznega izstopajočega delničarja Merkur,
d.d., zagotavlja odpravnino:

– 819 SIT za delnico, kolikor je ostalo
20 oziroma manj delnic,

– 1 delnico Merkurja, d.d., kolikor je
ostalo 21 oziroma več delnic.

Uprava Merkurja, d.d.
predsednik uprave
mag. Bine Kordež

Ob-49517
Na podlagi 38. člena statuta družbe No-

voles lesna industrija Straža, d.d. sklicujem

5. sejo skupščine
družbe Novoles lesna industrija Straža,

d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 7. 2001 ob 13. uri na

sedežu družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 5. seje skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsedujočega
skupščine imenuje Anton Šepec, za prešte-
valca glasov pa Janez Vovk in Branka Fale-
skini.

2. Poročilo uprave o poslovanju Novoles
lesna industrija Straža, d.d., za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
2.1. Na predlog uprave in nadzornega

sveta se sprejme revidirano letno poročilo
o poslovanju Novoles lesna industrija Stra-
ža, d.d. za leto 2000, v predloženem be-
sedilu.

2.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme predlog, da dobi-
ček za leto 2000 v višini 91.585.155 SIT
ostane nerazporejen.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta No-
voles lesna industrija Straža, d.d.

Predlog sklepa: zaradi prenehanja man-
data dosedanjim članom nadzornega sveta
z dne 24. 7. 2001, se za člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, za mandat-
no obdobje štirih let, izvolijo Klasinc Tone,
Borsan Franci in Pavček Zdenko.

Skupščina ugotovi, da sta v nadzorni svet
kot predstavnika zaposlenih, imenovana dva
člana.

4. Izbira revizorja za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2001 imenuje revizijska hiša
Dinamic, d.o.o.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno poši-
ljko, dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni pre-
vzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-prav-
nem sektorju.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Novoles lesna industrija Straža, d.d.
uprava

Ob-49531
Na podlagi 48. člena statuta družbe SGG

– Družba pooblaščenka d.d., Brunov dre-
vored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe,
sklicuje

3. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 12. julija, ob 8.30, v

sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Bru-
nov drevored 13.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
imenovanje notarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se delovni organi
skupščine po predlogu uprave. Predlagani
dnevni red se potrdi. Za sestavo zapisnika
se imenuje notar Edvard Sivec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000 in predloga o razpo-
reditvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 2000 v predloženem
besedilu s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem pooblaščenega revizorja
k računovodskim izkazom družbe. Čisti do-
biček družbe za leto 2000 ostane nerazpo-
rejen.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2001 imenuje revizijska dru-
žba Tekos Revizija d.o.o. Kobarid.

4. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina v višini
20.000 SIT za predsednika in 15.000 SIT
za člana nadzornega sveta v neto znesku.
Višina sejnine se letno povečuje za stopnjo
rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki
Sloveniji.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe SGG – Družba poobla-
ščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin od dneva objave sklica do dneva
skupščine vsak delovni dan med 9. in 11.
uro, pri Magdi Logar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor skup-
ščine.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravi-
ce imajo samo tisti delničarji, njihovi zasto-
pniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v
delniško knjigo po stanju zadnjega dne pri-
jave na skupščino.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi  sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 9. uri, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe

Ob-49533
Na podlagi 46., 47. in 48. točke statuta

družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin
d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
uprava družbe, sklicuje

3. sejo, skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo

Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin,

ki bo v Tolminu, dne 12. 7. 2001, ob
9.30 v sejni sobi družbe Soško gozdno go-
spodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje predstavnik odvetniške pisar-
ne Makuc, za preštevalko glasov pa uslu-
žbenko SGG Tolmin, d.d.

Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2000 skupaj z revi-
zijskim poročilom v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi rezulta-
tov poslovanja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagana razporeditev prenese-
nega dobička iz leta 1995 in tekočega do-
bička za leto 2000.

5. Sprejem sklepa o ustanovitvi sklada
lastnih delnic.

Na predlog uprave, SGG Tolmin d.d.
ustanovi sklad lastnih delnic.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2001 imenuje Tekos Revizija
d.o.o., Kobarid.

7. Seznanitev skupščine s planom dru-
žbe za leto 2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma za-

stopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostor skup-
ščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poo-
blaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino s predlo-
gom sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Soško Gozdno
gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored
13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan od 9. do
13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge in dopolnitve dnevnega re-
da pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 10.uri, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d.

uprava

Št. 57/2001 Ob-49537
Na podlagi 38. člena statuta družbe SAP

Ljubljana Turbus, avtobusni promet in turi-
zem, d.d. uprava sklicuje

6. skupščino družbe
SAP Ljubljana Turbus, avtobusni

promet in turizem, d.d., Ljubljana,
Središka ulica 4,

ki bo v ponedeljek, 2. julija 2001 ob 12.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Središka
ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe :

Predlog sklepa k 1. točki: izvoli se pred-
sednik skupščine, dva preštevalca glasov
ter imenuje notarko po predlogu sklicatelja.

Predlog sklepa k 2. točki: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v
predloženem besedilu z mnenjem revizor-
ja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

Dobiček iz tekočega leta ostane neraz-
porejen.

Predlog sklepa k 3. točki: za pooblašče-
no revizijsko družbo za leto 2001 skupšči-
na imenuje Auditor – revizijska družba,
d.o.o., Ptuj.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, je na voljo v tajništvu uprave
družbe (Dolenjska cesta 244), vsak delov-
nik od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP Ljubljana Turbus, d.d.
direktor

Miro Geroni

Št. 19/2001 Ob-49538
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo, zasto-
panje in konsignacije d.d. Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 22, uprava družbe sklicuje

6. redno skupščino
delničarjev družbe Slovenijales

Mednarodno podjetje za trgovino,
inženiring, proizvodnjo, zastopanje in
konsignacije d.d. Ljubljana, Dunajska

cesta 22,
ki bo v torek, dne 3. 7. 2001 ob 12. uri

v veliki sejni dvorani - pritličje Poslovnega
centra Slovenijales, Ljubljana, Dunajska ce-
sta 22.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifi-

kacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotno-
sti notarja.

Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko ko-

misijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov ter ugotovi, da skupščini
prisostvuje notar.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2000 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 s pozitivnim mnenjem revizorja na pre-
dlog uprave in na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čiste-
ga dobička družbe iz leta 2000, sklepa o
pokrivanju revalorizirane izgube iz prete-
klih let ter sklepa o oblikovanju sklada la-
stnih delnic.
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Predlog sklepov:
a) Na predlog uprave družbe in na pod-

lagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
družbe se ugotovljeni čisti dobiček družbe
iz leta 2000 v višini 527,066.234 SIT raz-
poredi:

– za pokrivanje revalorizirane izgube iz
preteklih let v znesku 37,401.520,10 SIT;

– za udeležbo delničarjev na dobičku
družbe v bruto znesku 100 SIT na delnico,
skupaj 30,281.300 SIT;

– za udeležbo članov nadzornega sveta
na dobičku družbe v bruto znesku skupaj
1,370.000 SIT;

– za udeležbo uprave na dobičku dru-
žbe v bruto znesku 1,500.000 SIT;

– za oblikovanje sklada lastnih delnic v
višini 10% osnovnega kapitala družbe, to je
v znesku 304,004.000 SIT;

– čisti dobiček v znesku
152,509.413,90 SIT ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem izplačajo v 60
dneh od dneva skupščine. Do dividende so
upravičeni tisti delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo, vodeno pri KDD d.d., Ljublja-
na, na dan 26. 6. 2001.

b) Revalorizirana izguba iz preteklih let s
stanjem na dan 1. 1. 2001 v višini
37,401.520,10 SIT se v celoti pokrije s
čistim dobičkom družbe iz leta 2000.

c) Oblikuje se sklad lastnih delnic iz či-
stega dobička družbe iz leta 2000 v višini
10% osnovnega kapitala družbe, to je v zne-
sku 304,004.000 SIT za namene iz 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah na
predlog uprave družbe in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta družbe.

Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2. in 3. sta podala
uprava in nadzorni svet družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sede-
žu družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v
tajništvu sektorja za kadrovsko organizacij-
ske in splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dne-
va zasedanja skupščine od 10. do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zako-
nitem zastopanju.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki so 7 dni pred zasedanjem skup-
ščine registrirani pri Klirinško depotni dru-
žbi, to je dne 26. 6. 2001 in ki sami ali
preko svojih pooblaščencev ali zakonitih za-
stopnikov pisno najavijo družbi svojo udele-
žbo na skupščini vsaj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine, to je najkasneje do vključ-
no 30. 6. 2001. Pooblaščenci in zastopniki
pisni najavi udeležbe priložijo dokazilo o po-
oblastitvi ali zakonitem zastopanju.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 30 minut pred začetkom za-
sedanja skupščine. Udeleženci se ob pri-
hodu na skupščino izkažejo z osebno izkaz-
nico ali drugim identifikacijskim dokumen-
tom in s podpisom na seznamu udeležencev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in pre-
jem glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne, to
je 3. 7. 2001 ob 13. uri, v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne

glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala družbe.

Slovenijales Mednarodno podjetje
za trgovino, inženiring, proizvodnjo,

zastopanje in konsignacije d.d.
Ljubljana,

generalni direktor
mag. Žiga Jelenec

Ob-49548
Uprava družbe Viator & Vektor d.d. Ljub-

ljana, Dolenjska cesta 244, na podlagi 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah ter v
skladu z XXV. členom veljavnega Statuta del-
niške družbe Viator & Vektor d.d. sklicuje

5. redno skupščino
delniške družbe Viator & Vektor d.d.,

ki bo v sredo dne 4. 7. 2001 ob 11. uri v
sejni sobi upravne zgradbe na sedežu dru-
žbe Viator & Vektor (Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana) z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po

ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imeno-
vanega predsednika skupščine in imenuje
preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala no-
tarka Katja Terčelj – Verovšek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000.

Sklep 2.1:
Predlog uprave na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta: skupščina sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 2000 s
pozitivnim mnenjem revizorja in mnenjem
nadzornega sveta.

Sklep 2.2.:
Predlog uprave in nadzornega sveta: či-

sti dobiček iz poslovnega leta 2000 v zne-
sku 144.629.716,08 SIT ostane nerazpo-
rejen.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
krivanju izgube iz preteklih let-

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: iz-

guba družbe iz leta 1999, ki revalorizirana
na dan 31. 12. 2000 znaša 79,825.855,57
SIT, se na dan 1. 1. 2001 pokrije iz naslova
revalorizacijskega popravka rezerv.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe Viator & Vektor d.d.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sprejme predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe, ki so sestavni
del tega sklepa.

5. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve nerazdeljenega dobička preteklih let.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sprejme sklep, da se del neraz-
deljenega dobička iz obdobja 1993 – 1997,
in sicer v višini 35,323.600 SIT bruto na-
meni za izplačilo dividend delničarjem. Bru-
to izplačilo dividende znaša 200 SIT na del-
nico.

Dividende se izplačajo iz nerazdeljene-
ga revaloriziranega dobička po stanju dne
31. 12. 2000 in sicer iz leta 1993 v znesku
5,781.338,59 SIT, iz leta 1994 v znesku
14,852.560,55 SIT, iz leta 1995 v znesku

8,781.908,68 SIT, iz leta 1996 v znesku
788.321,40 SIT v celoti ter del iz leta 1997
in sicer v znesku 5,119.470,78 SIT.

Dividende se izplačajo v denarju upravi-
čenim delničarjem po stanju delniške knjige
na dan skupščine v roku 60 dni.

Del dobička iz leta 1997 se v znesku in
na način določen v sklepu 6.1. nameni za
nagrado upravi. Po sprejemu sklepa 6.1.
preostali revalorizirani dobiček iz leta 1997,
po stanju na dan 31. 12. 2000, znaša
2,857.467,89 SIT in ostane nerazporejen.

6. Predlog nagrade upravi in članom nad-
zornega sveta.

Sklep 6.1.:
Predlog nadzornega sveta: skupščina

sprejme sklep, da se upravi - direktorju dru-
žbe izplača nagrada v višini 6,000.000 SIT
bruto iz naslova preostalega nerazporeje-
nega revaloriziranega dobička iz leta 1997.
Nagrada se izplača v obliki lastnih delnic
družbe obračunanih po povprečni nabavni
ceni revalorizirani do dneva izplačila nagra-
de. Nagrada se izplača po vpisu spremem-
be določila XIV.B. statuta družbe.

Sklep 6.2.:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

skupščina sprejme sklep, da se skladno z
določilom 276. člena ZGD v breme poslov-
nih stroškov tekočega leta izplača nagrada
članom Nadzornega sveta v skupnem zne-
sku 7,000.000 SIT bruto.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.

Sklep:
Predlog nadzornega sveta: za revizijo po-

slovanja družbe Viator & Vektor d.d se za
poslovno leto 2001 imenuje revizijska dru-
žba KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Sklep:
Predlog uprave: za člane nadzornega

sveta (zastopniki interesov delničarjev) se
za dobo 4. let izvolijo: Zoran Bošković, Mar-
jana Konštantin, Tatjana Fink in Viktorija Po-
točnik. Mandat začne teči novo izvoljenim
članom dne 17. 11. 2001.

Skupščina se seznani s člani nadzorne-
ga sveta, ki so predstavniki zaposlenih.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na skup-
ščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano
sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 1. 7. 2001. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto, s telegramom na
naslov družbe ali po telefaksu 01/427-33-68.
V prijavi se navede ime in priimek oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež delni-
čarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V
prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščen-
ci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo sku-
paj s predhodno navedenimi podatki. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti naj-
kasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju
skupščine družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe Dolenjska cesta 244,
1000 Ljubljana, v tajništvu družbe od pone-
deljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine
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Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skla-
du z določili XXXII.B. statuta istega dne ob
13. uri v istem prostoru z istim dnevnim
redom.

Viator & Vektor, d.d.
uprava

Ob-49549
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mi-

neral Podjetje za pridobivanje, predelavo in
montažo naravnega kamna, d.d., uprava
sklicuje

6. sejo skupščine družbe
Mineral d.d., Ljubljana, Letališka c. 5,

ki bo dne 3. 7. 2001 ob 15. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 5, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Ljubica Ža-
gar, Branka Židanek.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi
prenehanja mandata razreši naslednje čla-
ne nadzornega sveta, predstavnike delni-
čarjev:

1. Lugarič Martin,
2. Repina Andrej,
3. Špiler Kaja,
4. Železnik Branko.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-

nega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Lugarič Martin,
2. Repina Andrej,
3. Oven Edvard,
4. Železnik Branko
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delav-

cev izvolil dva predstavnika delavcev v nad-
zorni svet družbe.

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 KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mineral, d.d.
direktor uprave

Miran Lampret, univ. dipl. ekon.

Ob-49550
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., uprava skli-
cuje

4. sejo skupščine družbe
Gradbeni inštitut ZRMK, d.d., Ljubljana,

Dimičeva 12,
ki bo dne 5. 7. 2001 ob 9. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Dimičeva 12, sejna soba
v III. nadstropju, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čo skupščini se izvoli: Branka Neffat.

Izvolita se preštevalca glasov: Borut Go-
stič, Olga Cimperšek.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za
leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 19,074.562,41 SIT in ostane v celoti
nerazporejen.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo Plus Revizija, d.o.o., Beži-
grad 1, Ljubljana.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradbeni inštitut ZRMK, d.d.
uprava

mag. Gojmir Černe

Ob-49551
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ

– Projektvno podjetje Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

7. sejo skupščine družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana

d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo dne 4. 7. 2001 ob 13. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ.
dipl. prav.

Izvoli se preštevalca glasov: Edvard
Wostner, univ. dipl. inž., Matija Jerman,
univ. dipl. inž.

Seji bo prisostvovala vabljena notaka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja,

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-
nega čistega dobička iz preteklih let in ugo-
tovitvi in razporeditvi čistega dobička leta
2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Nerazporejeni čisti dobiček poslovne-
ga leta 1997, revaloriziran po stanju na dan
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31. 12. 2000, v skupni višini 1,458.628,21
SIT in nerazporejeni čisti dobiček poslovne-
ga leta 1998, revaloriziran po stanju na dan
31. 12. 2000, v skupni višini 1,407.620,78
SIT, vse skupaj 2,866.248,99 SIT se v ce-
loti izplača delničarjem za dividende, to je
100 SIT bruto dividende na delnico.

Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri Klirinško depotni
družbi, d.d. kot imetniki delnic na dan 4. 7.
2001.

Dividende se bodo začele izplačevati naj-
kasneje do 31. 12. 2001.

b) Nerazporejen čisti dobiček poslovne-
ga leta 1999, revaloriziran po stanju na dan
31. 12. 2000, v skupni višini
18,151.845,35 SIT se razporedi v rezerve.

c) Čisti dobiček družbe za poslovno leto
2000 znaša 9,487.113,83 SIT in ostane
nerazporejen.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: oblikuje se
sklad lastnih delnic družbe v višini
10,000.000 SIT iz rezerv družbe, za name-
ne, ki jih določa 240. člen Zakona o gospo-
darskih družbah. Skupni nominalni znesek
vseh pridobljenih delnic za navedene na-
mene je omejen z višino 10% osnovnega
kapitala družbe.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-
nice odloča uprava v skladu s sklepom skup-
ščine in na podlagi kriterijev in pravil, ki jih
določi nadzorni svet.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo PLUS Revizija d.o.o., Ljub-
ljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d.

direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.

Ob-49552
Na podlagi 37. člena statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja, d.d., upra-
va sklicuje

3. sejo skupščine družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja,

d.d., Ljubljana, Koprska 94,
ki bo dne 3. 7. 2001 ob 8. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Koprska 94, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čo skupščini se izvoli: Branka Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Barbara Bo-
bek, Olga Cimperšek.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za
leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) Skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja.

b) Čisti dobiček družbe za leto 2000
znaša 6,873.492,94 SIT in ostane neraz-
porejen.

3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: zmanjša se
osnovni kapital družbe, ki znaša
21,580.000 SIT, z umikom 2.158 lastnih
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT vsa-
ka, v skupni nominalni vrednosti 2,158.000
SIT v breme sklada lastnih delnic tako, da
po izvedenem zmanjšanju osnovni kapital
družbe znaša 19,422.000 SIT.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom
sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet dru-
žbe.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: za namene, ki
jih določa 240. člen Zakona o gospodar-
skih družbah, se iz rezerv družbe oblikuje
sklad lastnih delnic družbe v višini 10%
osnovnega kapitala.

O nakupih, prodaji in ceni za lastne del-
nice odloča uprava v skladu s sklepom skup-
ščine.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21.

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 ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Vič, d.d.
direktor

Marjan Dovjak, ekon.

Ob-49553
Na podlagi točke 7.3 Statuta družbe Ži-

vila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 3, uprava družbe
sklicuje

7. redno skupščino
družbe Živila Kranj, d.d., Naklo,

ki bo v petek, dne 6. 7. 2001, s pričet-
kom ob 13. uri v konferenčni sobi na sede-
žu družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarke.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: ugotovi
se, da je skupščina sklepčna.

Izvolijo se naslednji organi skupščine:
– za predsednika skupščine Jakob Ko-

renčan,
– za preštevalki glasov Boža Remic in

Andreja Škrjanc,
– za zapisnikarico Mateja Parte.
Na seji skupščine je prisotna vabljena

Duša Trobec Bučan, notarka iz Kranja.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 2000 z mnenjem revizor-
ske družbe.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 43-44 / 1. 6. 2001 / Stran 2883

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na sprejme letno poročilo o poslovanju dru-
žbe v letu 2000 skupaj s poročilom revizor-
ske družbe in pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Ugotovitev in delitev čistega dobička
za leto 2000.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
sprejme naslednjo ugotovitev in delitev či-
stega dobička za leto 2000:

Čisti dobiček za leto 2000 znaša
408,197.362,12 SIT.

Ugotovljeni čisti dobiček za leto 2000 v
znesku 408,197.362,12 SIT ostane v ce-
loti nerazporejen.

4. Ugotovitev in način pokritja izgube iz
preteklih let iz naslova pripojitve družbe Ago-
tehnika-trgovina, d.d., Ljubljana.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: nekrita
izguba iz preteklih let v znesku
13,124.427,67 SIT ter revalorizacijski po-
pravek nekrite izgube iz preteklih let v zne-
sku 2,203.254,83 SIT, skupaj
15,327.682,50 SIT, se po stanju na dan
31. 12. 2000 v celoti pokrije v breme reva-
lorizacijskega popravka rezerv.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga sprejem na-
slednjega sklepa: skupščina imenuje za
revizorja družbe za leto 2001 revizorsko
družbo PricewaterhouseCoopers d.d.
Ljubljana.

6. Pripojitev družbe PPC Gorenjski se-
jem poslovno prireditveni center Kranj, d.d.,
Kranj, Stara cesta 25, k družbi Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 3.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na sprejme naslednji sklep:

a) PPC Gorenjski sejem poslovno prire-
ditveni center Kranj, d.d., Kranj, Stara cesta
25 (prevzeta družba) se pripoji k družbi Živi-
la Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo,
Cesta na Okroglo 3 (prevzemna družba).

b) Skupščina družbe Živila Kranj, trgovi-
na in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okro-
glo 3, potrdi »Pogodbo o pripojitvi Gorenj-
skega sejma, d.d., k Živilom Kranj, d.d.«, ki
sta jo upravi obeh družb sklenili v obliki
notarskega zapisa notarke Duše Trobec Bu-
čan pod opr. št. SV 286/01 z dne 21. 5.
2001.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Dejavnost družbe se v točki 3.1. Statuta
spremeni in dopolni z:

G/50.101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili

G/50.102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili

G/50.103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili

G/50.200 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil,

G/50.301 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila

G/50.302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila

G/50.400 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo

G/50.401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo

G/50.402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo

G/50.403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo

G/50.404 Vzdrževanje in popravila koles
G/50.500 Trgovina na drobno z motor-

nimi gorivi
G/51.000 Posrednišvo in trgovina na

debelo, razen z motornimi vozili
G/51.100 Posredništvo
G/51.200 Trgovina na debelo s kmetij-

skimi surovinami in živimi živalmi
G/51.250 Trgovina na debelo s surovim

tobakom
G/51.300 Trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki
G/51.400 Trgovina na debelo z izdelki

široke porabe
G/51.500 Trgovina na debelo z nekme-

tijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
G/51.600 Trgovina na debelo s stroji,

napravami, priborom
G/51.620 Trgovina na debelo z gradbe-

nimi stroji
G/51.630 Trgovina na debelo s stroji za

tekstilno industrijo
G/52.000 Trgovina na drobno, razen z

motornimi vozili; popravila izdelkov široke
porabe

G/52.100 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah

G/52.200 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah

G/52.300 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in to-
aletnimi izdelki

G/52.310 Dejavnost lekarn
G/52.320 Trgovina na drobno z medi-

cinskimi in ortopedskimi izdelki
G/52.400 Trgovina na drobno v drugih

specializiranih prodajalnah
G/52.460 Trgovina na drobno s kovin-

skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom

G/52.470 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami

G/52.480 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah

G/52.488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.

G/52.600 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln

G/52.610 Trgovina na drobno po pošti
G/52.620 Trgovina na drobno na tržni-

cah in stojnicah
G/52.630 Druga trgovina na drobno zu-

naj prodajaln
G/52.700 Popravila izdelkov široke po-

rabe
H/55.200 Dejavnost domov, kampov in

drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas

H/55.300 Gostinske storitve prehrane
H/55.400 Točenje pijač in napitkov

(bari)

H/55.500 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering)

H/55.510 Dejavnost menz
J/65.100 Denarno posredništvo
K/70.100 Poslovanje z lastnimi nepre-

mičninami
K/70.300 Poslovanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi
K/72.300 Obdelava podatkov
K/74.600 Poizvedovalne dejavnosti in

varovanje
O/93.000 Druge storitvene dejavnosti
O/93.010 Dejavnost pralnic in kemič-

nih čistilnic
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega

mnenja
K/74.833 Druga splošna tajniška opra-

vila
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in

kongresov
K/74.84 Druge poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.623 Druge športne dejavnosti
DE/22.120 Izdajanje časopisov
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.240 Priprava in proizvodnja ti-

skovnih sestavov
Obstoječe šifre ali nazivi ostalih podsku-

pin dejavnosti se zaradi morebitne spre-
membe standardne klasifikacije dejavnosti
uskladijo v čistopisu statuta.

Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podla-
gi spremenijo in uskladijo določbe statuta
ter se upravo družbe pooblašča, da naroči
notarju, da izdela njegov čistopis do sklica
naslednje skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Naklem, Cesta na Okroglo 3, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v času od 6. 6.
2001 do vključno 5. 7. 2001.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
predloženi v pisni obliki, obrazloženi in vlo-
ženi v roku 7 dni po objavi tega sklica in
sicer na naslov uprave družbe v Naklem,
Cesta na Okroglo 3.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v
centralnem registru pri KDD-Centralni klirin-
ško depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3
dni pred skupščino v tajništvu uprave v Na-
klem, Cesta na Okroglo 3, pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblaščenec delničarja
mora prijavi priložiti tudi pooblastilo, zasto-
pnik pa izpisek iz sodnega registra.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se glasu-

je z glasovnicami.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine, tudi če niso delni-
čarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 13.30 v istem pro-
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storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Živila Kranj, d.d.
uprava družbe

Ob-49556
Na podlagi 3 točke 9. člena Statuta dru-

žbe Veletrgovina Potrošnik, d.d., Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 2, sklicujem

5. redno skupščino družbe
Veletrgovina Potrošnik, d.d., Murska

Sobota, Arhitekta Novaka 2,
ki bo v četrtek, dne 5. 7. 2001, s pričet-

kom ob 13. uri v belem salonu na sedežu
družbe v Murski Soboti, Arhitekta Novaka
2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se naslednji organi skupščine:
– za predsednika skupščine Gorazd Tr-

šan,
– za preštevalki glasov Andreja Škrjanc

in Majda Svetec.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni An-

drej Rošker, notar iz Murske Sobote.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 2000 z mnenjem revizor-
ske družbe.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na sprejme letno poročilo o poslovanju dru-
žbe v letu 2000 skupaj s poročilom revizor-
ske družbe in pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Ugotovitev in pokritje izgube iz leta
2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednjo ugotovitev in določi način pokri-
vanja izgube za leto 2000.

V letu 2000 znaša izguba družbe
113,572.649,55 SIT.

Ugotovljena izguba za leto 2000 v zne-
sku 113,572.649,55 SIT se v celoti pokrije
v breme revalorizacijskega popravka rezerv.

4. Ugotovitev in razporeditev nerazpore-
jenega dobička iz leta 1996.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: čisti do-
biček v revalorizirani višini 58,892.600,91
SIT iz leta 1996 po stanju na dan
31.12.2000 se v celoti razporedi v rezerve
družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: skupščina imenuje za revizor-
ja družbe za leto 2001 revizorsko družbo
PricewaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.

6. Pripojitev družbe Veletrgovina Potro-
šnik, d.d., Murska Sobota, Arhitekta Nova-
ka 2, k družbi Živila Kranj, trgovina in gostin-
stvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Skupščina sprejme naslednji sklep:
a) Veletrgovina Potrošnik, d.d., Murska

Sobota, Arhitekta Novaka 2 (prevzeta dru-

žba), se pripoji k družbi Živila Kranj, trgovina
in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okro-
glo 3 (prevzemna družba).

b) Skupščina družbe Veletrgovina Potro-
šnik, d.d., Murska Sobota, Arhitekta Nova-
ka 2 , potrdi »Pogodbo o pripojitvi Veletrgo-
vine Potrošnik, d.d., k Živilom Kranj, d.d.«,
ki sta jo upravi obeh družb sklenili v obliki
notarskega zapisa notarke Duše Trobec Bu-
čan pod opr. št. SV 295/01 z dne 21. 5.
2001.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Murski Soboti, Arhitekta Novaka
2, vsak delavnik med 9. in 12. uro v času
od 5. 6. 2001 do vključno 4. 7. 2001.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
predloženi v pisni obliki, obrazloženi in vlo-
ženi v roku 7 dni po objavi tega sklica in
sicer na naslov uprave družbe v Murski So-
boti, Arhitekta Novaka 2.

Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo del-
ničarji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD-Centralni kli-
rinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino v tajništvu upra-
ve v Murski Soboti, Arhitekta Novaka 2,
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora prijavi priložiti tudi po-
oblastilo, zastopnik pa izpisek iz sodnega
registra.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se glasu-

je z glasovnicami.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine, tudi če niso delni-
čarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 13.30 v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
Murska Sobota

mag. Alojz Režonja
direktor družbe

Ob-49558
Na podlagi 38. točke Statuta družbe

PPC Gorenjski sejem poslovno prireditveni
center Kranj, d.d., Kranj, Stara cesta 25,
sklicujem

5. redno skupščino družbe
PPC Gorenjski sejem poslovno

prireditveni center Kranj, d.d., Kranj,
Stara cesta 25,

ki bo v sredo, dne 4. 7. 2001, s pričet-
kom ob 13. uri v konferenčni sobi na sede-
žu družbe v Kranju, Stara cesta 25, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev organov skupščine in pred-
stavitev notarke.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se naslednji organi skupščine:
– za predsednika skupščine Janez Ho-

čevar,
– za preštevalce glasov Matjaž Logar,

Eva Černe in Andreja Škrjanc,
– za zapisnikarico Slavica Bučan.
Na seji skupščine je prisotna vabljena

Duša Trobec Bučan, notarka iz Kranja.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe v letu 2000 z mnenjem revizor-
ske družbe.

Uprava družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa: skupšči-
na sprejme letno poročilo o poslovanju dru-
žbe v letu 2000 skupaj s poročilom revizor-
ske družbe in pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Ugotovitev in pokritje izgube iz leta
2000 in iz preteklih let.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednjo ugotovitev in določi način pokri-
vanja izgube za leto 2000 in iz preteklih let.

Izguba za leto 2000 znaša
22,361.027,89 SIT.

Ugotovljena izguba v letu 2000 v zne-
sku 22,361.027,89 SIT in nekrita izguba
iz preteklih let v znesku 21,708.623,99
SIT ter revalorizacijski popravek izgube iz
preteklih let v znesku 4,780.709,78 SIT,
skupaj v znesku 48,850.361,66 SIT, se
po stanju na dan 31. 12. 2000 v celoti
pokrije v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: skupščina imenuje za revizor-
ja družbe za leto 2001 revizorsko družbo
PricewaterhouseCoopers d.d. Ljubljana.

5. Pripojitev družbe PPC Gorenjski se-
jem poslovno prireditveni center Kranj, d.d.,
Kranj, Stara cesta 25, k družbi Živila Kranj,
trgovina in gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na
Okroglo 3.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

Skupščina sprejme naslednji sklep:
a) PPC Gorenjski sejem poslovno pri-

reditveni center Kranj, d.d., Kranj, Stara
cesta 25 (prevzeta družba), se pripoji k
družbi Živila Kranj, trgovina in gostinstvo,
d.d., Naklo, Cesta na Okroglo 3 (pre-
vzemna družba).

b) Skupščina družbe PPC Gorenjski se-
jem poslovno prireditveni center Kranj, d.d.,
Kranj, Stara cesta 25, potrdi »Pogodbo o
pripojitvi Gorenjskega sejma d.d. k Živilom
Kranj, d.d.«, ki sta jo upravi obeh družb
sklenili v obliki notarskega zapisa notarke
Duše Trobec Bučan pod opr. št. SV 286/01
z dne 21. 5. 2001.

c) Ta sklep stopi v veljavo pod pogojem,
da skupščina družbe Živila Kranj, trgovina in
gostinstvo, d.d., Naklo, Cesta na Okroglo
3, sprejme sklep o pripojitvi in potrdi po-
godbo o pripojitvi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kranju, Stara cesta 25, vsak de-
lavnik med 9. in 12. uro v času od 4. 6.
2001 do vključno 3. 7. 2001.
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Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
predloženi v pisni obliki, obrazloženi in vlo-
ženi v roku 7 dni po objavi tega sklica in
sicer na naslov uprave družbe v Kranju, Sta-
ra cesta 25.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v
centralnem registru pri KDD-Centralni klirin-
ško depotni družbi, d.d., Ljubljana, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje 3
dni pred skupščino v tajništvu uprave v Kra-
nju, Stara cesta 25, pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenec delničarja mora
prijavi priložiti tudi pooblastilo, zastopnik pa
izpisek iz sodnega registra.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se glasu-

je z glasovnicami.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine, tudi če niso delni-
čarji.

Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 13.30 v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

PPC Gorenjski sejem, d.d., Kranj
mag. Mitja Selan

direktor družbe

Ob-49559
Na podlagi 37. člena statuta delniške

družbe Olma, d.d., Poljska pot 2, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Olma, Proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana,

Poljska pot 2,
ki bo v ponedeljek, 2. julija 2001 ob 14.

uri, v prostorih družbe na Poljski poti 2 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa, ki ga podaja uprava dru-

žbe: izvolijo se delovni organi skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Jan-

ka Pučnika, za preštevalca glasov se izvolita
Igor Vuk iz podjetja RR & CO., d.o.o., Ko-
per in mag. Milan Kambič.

Za notarko se potrdi mag. Nino Češa-
rek.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa, ki ga podaja uprava dru-
žbe: na predlog uprave in s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta se sprejme poročilo
o poslovanju družbe za leto 2000.

4. Sprejem načina delitve dobička.
Predlog sklepa, ki ga podaja uprava dru-

žbe: na predlog uprave in s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta se sprejme razdeli-
tev dobička za leto 2000.

Čisti dobiček, dosežen v letu 2000, zna-
ša 11,089.262,77 SIT in ostaja v celoti
nerazporejen.

V rezerve se razporedi 12,448.856,62
SIT, revalorizirano do 30. 6. 2001, in sicer:
iz čistega dobička leta 1996 znesek
5,392.698,84 SIT, iz revalorizacije čistega
dobička 1996 znesek 6,939.856,28 SIT in
iz revalorizacije čistega dobička 1995 zne-
sek 116.301,50 SIT.

Za delitev dividend se iz čistega dobička
leta 1996 nameni 12,453.920 SIT, kar po-
meni 40 SIT bruto dividende na delnico v
revalorizirani višini, z izplačilom v dveh de-
lih, in sicer:

– 50% v revalorizirani višini do 30. 6.
2001, izplačano v septembru 2001 in

– 50% v revalorizirani višini do 30. 8.
2002, izplačano v septembru 2002.

Uprava bo dividende izplačala v rokih,
navedenih v predhodnem odstavku.

Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
register pri Klirinško depotni družbi v Ljub-
ljani.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja družbe v letu 2001.

Predlog sklepa, ki ga podaja nadzorni
svet: za revizijsko družbo, ki bo revidirala
računovodske izkaze za leto 2001, se ime-
nuje revizijska hiša Podboršek, k.d.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovnik od
8. do 12. ure, vključno do dneva zasedanja
skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo bi-
ti v pisni obliki obrazloženi in poslani v
roku 7 dni po objavi tega sklica na sedež
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 29. 6. 2001 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v centralnem registru Klirin-
ško depotne družbe v Ljubljani.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Olma, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana

uprava

Št. 31/2001 Ob-49560
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine družbe Mestna optika,
Proizvodnja optičnih inštrumentov in proda-
ja fotografske opreme, d.d., Kongresni trg
9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o go-
spodarskih družbah, sklicujeta nadzorni svet
in uprava

VII. skupščino delničarjev
družbe Mestna optika, Proizvodnja
optičnih inštrumentov in prodaja

fotografske opreme, d.d.,
ki bo dne 3. 7. 2001 ob 9. uri, v prosto-

rih družbe Aktiva Group, d.o.o., Dunajska
156, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Ni-
na Češarek.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja revizorske hiše
ter nadzornega sveta družbe se sprejme
letno poročilo družbe za leto 2000.

3. Obravnava predloga uprave za upora-
bo dobička družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 2000 v višini 26,681.089,87 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Imenovanje finančnega revizorja dru-
žbe za leto 2001.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2001 se imenuje družba RFR
– Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta
111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled vsem

delničarjem družbe na sedežu družbe, Kon-
gresni trg 9 v Ljubljani, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki v skladu z 31. členom statuta
družbe svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 9.30, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mestna optika, d.d.
predsednik nadzornega sveta:

Jordan Eržen
direktor: Slavko Fašalek

Ob-49561
Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve

Žalec, d.d., sklicuje uprava

7. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v ponedeljek, 2. julija 2001 ob 13. uri,
na sedežu družbe, Pongrac 101, 3302
Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-

ščine ter imenuje notar po predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju za leto 2000.
3. Obravnava in sprejem sklepov o raz-

poreditvi dobička.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlog o razporeditvi čistega dobička, kot sle-
di:

1. čisti dobiček za leto 2000 v višini
23,590.351 SIT se razporedi na nerazpo-
rejeni dobiček;

2. revalorizacija nerazporejenega de-
la dobička iz let 1995 in 1996 se razporedi
za dividende v višini 9,902.600 SIT.

Dividenda znaša 335 SIT na delnico.
Dividende se izplačajo v 30 dneh po

sprejemu tega sklepa imetnikom delnic, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 2001
se na predlog nadzornega sveta imenuje
revizijska hiša Elstar, d.o.o., Consulting,
Podkraj 10j, Velenje.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v oddelku za splošne, ka-
drovske in pravne zadeve vsak delovnik med
10. in 12. uro.

Delničarji lahko upravi družbe v tednu
dni po objavi sklica skupščine pisno podajo
razumno utemeljen nasprotni predlog k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, ki bodo 29. junija 2001 vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki. Pooblastila morajo biti v pisni obliki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje do vključno 29. junija 2001 na sede-
žu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam pri-
sotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 2. 7. 2001 ob 13.30, v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Minerva Žalec, d.d.
uprava

Št. 26/2001 Ob-49562
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fa-
saderstvo, pleskarstvo, trgovino in inže-
niring, s sedežem v Mariboru, Prešerno-
va 26a, uprava in predsednik nadzornega
sveta sklicuje

5. redno skupščino,

ki bo v sredo, 4. 7. 2001 ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem letnega poročila in revizor-

skega poročila za poslovno leto 2000.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-

ka iz leta 2000.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 2001.
5. Sprejem sprememb 22. in 23. člena

statuta družbe.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 1. točki: izvolijo se or-
gani skupščine v predlagani sestavi.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 2. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo uprave o poslo-
vanju družbe in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa k 3. točki: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o raz-
poreditvi dobička poslovnega leta 2000.

Predlog sklepa k 4. točki: za izvedbo
revizije računovodskih izkazov delniške dru-
žbe Slikar za leto 2001, se imenuje poobla-
ščena revizijska družba Auditor, d.o.o., Ptuj.

Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o spre-
membi 22. in 23. člena statuta.

Predlog sklepa k 6. točki: zaradi spreje-
tih sprememb statuta družbe, ki se nanaša-
jo na nadzorni svet, preneha mandat vsem
dosedanjim članom nadzornega sveta in se
izvolijo novi člani nadzornega sveta.

Predlog sklepa k 7. točki: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta za obli-
kovanje sklada za lastne delnice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po ob-
javi tega sklica v tajništvu organov upravlja-
nja na sedežu družbe v Mariboru, Prešer-
nova 26a.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splo-
šne podatke (za fizične osebe ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek ter na-
slov pooblaščenca in firmo, sedež ter pod-
pis in žig pooblastitelja).

Zaradi lažje operativne izvedbe skupšči-
ne prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavi-
jo tri dni pred sejo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Sejna soba, v kateri bo potekala skup-

ščina, bo odprta 60 minut pred začetkom
zasedanja. V tem času se bodo delile gla-
sovnice. Če skupščina ne bo sklepčna bo
ponovno zasedanje istega dne ob 15.30 v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Slikar, d.d., Maribor
uprava

Ob-49563
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in na podlagi 7.2. točke
statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor,
d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, upra-
va družbe sklicuje

5. skupščino družbe
Pogrebno podjetje Maribor, d.d.

Skupščina bo v ponedeljek 2. 7. 2001 s
pričetkom ob 11. uri v prostorih Obrtne
zbornice Maribor, Titova 63, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in potrditev predlaganega dnevnega
reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagan dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se izvoli Cussigh Danica, za preštevalca
glasov Jakofčič Anton in Lorber Srečko. Seji
bo prisostvoval izbrani notar Friderik Bukovič.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano letno poročilo dru-
žbe za leto 2000.

4. Razporeditev dobička iz poslovnega
leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sklene, da ostane čisti dobiček v viši-
ni 3,388.044,93 SIT nerazporejen.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in obvestilo skup-
ščini o članih nadzornega sveta, ki jih voli
svet delavcev.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave izvoli za mandatno obdobje dveh let,
naslednje člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev:

– Anton Gačnik,
– Davorin Krajnc,
– Boris Škerbinek,
– Saško Lasič.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev v nadzorni svet izvolil naslednja pred-
stavnika delavcev:

– Danica Cussigh,
– Srečko Lorber.
Predlog sklepa: imenuje se novi nadzor-

ni svet družbe.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 2001.
Predlog sklepa: na podlagi nadzornega

sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja za leto 2001 Revizijsko hišo Loris,
revizija in storitve, d.o.o., Trg 4. julija 67,
Dravograd.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti vpisano in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pri-
javijo osebno ali s priporočeno pošiljko do-
stavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge naj delni-

čarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob navedenem času ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 13. uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Gradivo za odločanje na skupščini
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na pogled delničarjem vsak dan na upravi
družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor,
od 4. 6. 2001 dalje med 10. in 12. uro v
tajništvu družbe.

Pogrebno podjetje Maribor, d.d.
uprava družbe

direktor
Franc Podrekar

nadzorni svet
predsednik

mag. Boris Škerbinek

Ob-49566
Na podlagi 35. do 43. člena statuta Tran-

savto Postojna, podjetje za prevoz blaga v
javnem cestnem prometu, d.d., Postojna,
Tržaška cesta 61 in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
družbe sklicuje

4. redno skupščino
delniške družbe Transavto Postojna

d.d.
ki bo v četrtek, dne 5.7. 2001, ob 9. uri

na sedežu družbe, Tržaška cesta 61, 6230
Postojna

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave se izvoli pred-
sednika skupščine in preštevalca glasov.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notar-
ja, ki bo sestavil notarski zapisnik o seji
skupščine.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta družbe in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina sprejme letno poročilo o poslovanju
za leto 2000 s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizorja v predlože-
nem besedilu.

3. Ugotovitev in poravnava izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta sprejme skupščina sklep
o ugotovljeni izgubi iz leta 2000, ki se na
dan 1. 1. 2001 za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 pokriva iz sredstev rezerv,
iz sredstev revalorizacijskega popravka re-
zerv in iz sredstev revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala v predloženem be-
sedilu.

4. Povečanje osnovnega kapitala s stvar-
nimi vložki in izključitev prednostne pravice
delničarjev do vpisa novih delnic

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se skladno z

310. členom ZGD poveča iz zneska
179,344.000 SIT za 64,762.000 SIT, ta-
ko, da po izvršenem povečanju znaša
244,106.000 SIT.

b) Za povečani osnovni kapital v znesku
64,762.000 SIT se izda 64.762 novih re-
dnih delnic družbe Transavto Postojna d.d.
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsake
delnice.

c) Emisijski znesek celotne izdaje
64.762 novih delnic znaša 64,762.000
SIT. Tako znaša emisijski znesek vsake no-
vo izdane delnice iz točke b) tega sklepa
1.000 SIT.

d) Delnice iz točke b) tega sklepa so
delnice istega razreda kot obstoječe delni-
ce družbe in dajejo njihovemu imetniku na-
slednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do sorazmernega dela do-
bička,

– pravico do sorazmernega dela preo-
stalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

e) Delnice iz točke b) tega sklepa se
glasijo na ime.

f) Dividende se izplačuje v skladu z do-
ločili statuta in vsakokratnimi sklepi skup-
ščine družbe. Prednostna pravica dose-
danjih delničarjev, razen delničarja Viator
& Vektor d.d. do vpisa novih delnic se v
celoti izključi.

g) Delnice iz točke b) tega sklepa lahko
vpiše in vplača delničar Viator & Vektor d.d.,
Dolenjska cesta 244, Ljubljana, tako, da
izroči oziroma prenese na družbo kot stvar-
ni vložek tovorna in priklopna vozila po sez-
namu, ki je sestavni del tega sklepa. Tolar-
ska vrednost stvarnega vložka znaša na dan
cenitve z dne 6. 3. 2001 64,762.000 SIT.

h) Rok za vpis in plačilo delnic s strani
družbe Viator & Vektor d.d. je 30 dni od
dneva sprejema tega sklepa skupščine
družbe.

Delnice se bodo vpisovale na sedežu
družbe. Delnice bodo izdane v nemateriali-
zirani obliki. Nalog za vpis delnic v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD, bo uprava družbe
izdala v 5 dneh po vpisu povečanja osnov-
nega kapitala v sodni register.

i) Če v roku iz točke h) tega sklepa ne
bodo vpisane in vplačane vse delnice iz toč-
ke b) tega sklepa, bodo vpisniku v nasled-
njih 15 dneh vrnjena do takrat izvršena vpla-
čila.

j) Nejavna izdaja: celotna nova izdaja del-
nic predstavlja nejavno izdajo po določbi 5.
točka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99) in se vplača v
celoti s stvarnimi vložki.

5. Sprejem novega statuta družbe Tran-
savto Postojna d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme nov
statut družbe Transavto Postojna d.d. v pre-
dloženem besedilu, ki je sestavni del tega
sklepa.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe Tran-
savto Postojna d.d. za leto 2001 imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Ljub-
ljana.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta
delniške družbe.

Predlog sklepa: skupščina na podlagi
podanih odstopnih izjav, z dnem zasedanja
razreši dosedanje člane nadzornega sveta
(zastopnike interesov delničarjev): Srečka
Košnika, Franca Glažarja, Silvestra Čotarja
in Ljudmilo Meze.

8. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o izvolitvi
novih članov nadzornega sveta, ki zastopa-
jo interese delničarjev, katerih 4 letni man-
dat teče od dneva zasedanja skupščine v
sestavi Erik Hofbauer, Anton Marušič, Franc
Mihelič in Viktor Trstenjak.

Skupščina se seznani z novo izvoljenima
članoma nadzornega sveta kot predstavni-
koma delavcev.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, zakoniti zastopniki delničarjev
in njihovi pooblaščenci, ki pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini osebno, s pri-
poročeno pošiljko ali s telegramom najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 3. 7. 2001.

V prijavi se navede ime in priimek oziro-
ma firmo delničarja, naslov oziroma sedež
delničarja ter število delnic, ki jih ima delni-
čar. V prijavi se lahko navede tudi ime in
priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Po-
oblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lah-
ko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih
zastopajo skupaj s predhodno navedenimi
podatki. Pisna pooblastila morajo poobla-
ščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi
udeležbe na zasedanju skupščine družbe.

Udeležence prosimo, da pridejo na
skupščino 1/2 ure pred začetkom zaseda-
nja, da bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli gradivo potrebno za gla-
sovanje.

Delničarji, zakoniti zastopniki delničarjev in
njihovi pooblaščenci so se ob prijavi po potre-
bi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe Transavto Postojna d.d., Tr-
žaška cesta 61, Postojna, vsak delovni dan
od 7. ure do 14. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica skupščine. Pre-
dloženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, 30 minut za prvim sklicem z
istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na večino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Transavto Postojna d.d.
uprava

direktor družbe
Jadran Primožič
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Ob-49570
Uprava Hermes SoftLab, programska

oprema d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana na
podlagi 283. člena ZGD in XXXIII. člena
atatuta družbe sklicuje

letno skupščino delničarjev
Hermes SoftLab programska oprema

d.d.,
ki bo dne 2. 7. 2001 ob 8.uri v prostorih

Hermes SoftLaba d.d. na Litijski 51 v Ljub-
ljani v sobi št. 14, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednika skupščine se imenuje
Rudi Bric,

– za nadzornika glasovanj se izvolita Mar-
ko Gorjanc in Boštjan Kocjan.

Na skupščini bo prisotna notarka mag.
Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: sprejme se letno poročilo družbe za leto
2000 v besedilu, kot ga je podala uprava.

3. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička za leto 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izkazani čisti dobiček za poslovno
leto 2000 v  višini 498,906.286,76 SIT
ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za leto 2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe Hermes SoftLab d.d. se ime-
nuje revizijska družba Pricewaterhouse-
Coopers d.d., Parmova 53, Ljubljana.

5. Informiranje delničarjev.
V skladu s statutom družbe se ima pravi-

co udeležiti zasedanja skupščine vsak del-
ničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in  če je vpisan v delniško knjigo
družbe in če je svojo udeležbo prijavil dru-
žbi najkasneje tri delovne dni pred zaseda-
njem skupščine. Udeležba se lahko prijavi
osebno ali po telefonu, telegramu, telefak-
su ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti
na sedež družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem skupščine. Delničarja na
zasedanju skupščine lahko zastopa drug
delničar ali tretja oseba pod pogojem, da
predloži pisno pooblastilo takšnega delni-
čarja pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina sklicana za ob 8. uri ne bo
sklepčna , se ob 8.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.

Hermes SoftLab d.d.
Rudi Bric

predsednik uprave in
glavni izvršni direktor

Ob-49614
V skladu z 283. členom Zakona o go-

spodarskih družbah ter 29. členom statuta
družbe uprava družbe Delo – Tisk časopi-
sov in revij d.d., Ljubljana sklicuje

6. redno skupščino
družbe Delo – TČR d.d.

Skupščina bo v petek, 6. 7. 2001 ob
12. uri v sejni sobi družbe v Ljubljani, Dunaj-
ska 5, v IX. nadstropju.

Dnevni red:
1. Sprememba 3.1. točke Poslovnika o

delu skupščine.
2. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov, ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

3. Sprejem letnega poročila za leto 2000
na predlog uprave, z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše.

4. Uporaba in razdelitev nerazporejene-
ga čistega dobička, po stanju 31. 12. 2000,
na predlog uprave in z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
6. Sprememba statuta.
7. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: skupščina sprejme

predlagano spremembo 3.1. točke Poslov-
nika o delu skupščine.

Sklep k 2. točki: skupščina imenuje
predsednika skupščine, predlagano verifi-
kacijsko komisijo, zapisnikarja in notarja,
ugotovi sklepčnost skupščine in potrdi pre-
dlagani dnevni red.

Sklep k 3. točki: na podlagi mnenja revi-
zijske družbe PriceWaterhouseCoopers
d.d. in pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme letno poročilo za leto
2000.

Sklep k 4. točki: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta skupščina sprejme pre-
dlagano delitev dobička po stanju 31. 12.
2000.

Sklep k 5. točki: iz revalorizacijskega
popravka prostih rezerv po stanju na dan
31. 12. 2000 se oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 171,903.216,60 SIT. Družba bo
pridobivala lastne delnice za namene iz pr-
ve in druge alinee 240. člena ZGD.

Sklep k 6. točki: skupščina sprejme pre-
dlagane spremembe statuta družbe Delo -
TČR d.d. (statut s predlagano dopolnitvijo
dejavnosti je na vpogled na sedežu družbe)

Sklep k 7. točki: za revizorja družbe se,
za poslovno leto 2001, imenuje revizijska
hiša PriceWaterhouseCoopers, d.d. Ljub-
ljana, Dunajska 7.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za sejo skupščine delniške druž-

be, s predlogi sklepov za vse točke dnevne-
ga reda, je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, Dunajska 5/IX , vse delov-
ne dni od 9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic, sami ali po poo-
blaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila.

Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini sporočiti vsaj
tri dni pred sejo.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno, z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo svoje morebitne nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti obrazloženi, v pisni obliki
in sicer v 7 dneh po objavi sklica skupščine.

V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 13. uri, v

istih prostorih, z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Delo – TČR, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Alojz Zibelnik

Št. 028 Ob-49615
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in od 20. do 23. člena
Statuta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
uprava družbe sklicuje

6. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS d.d. Kamnik

ki bo v petek, 6. julija 2001 ob 10. uri na
novem sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kam-
nik, Industrijska cona Perovo n.h., ob kam-
niški obvoznici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Bo-

ris Premk,
– za preštevalca glasov Tatjana Petrovič

in Polde Rožman,
– za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Potrditev letnega poročila za leto

2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave,

mnenju nadzornega sveta ter mnenju poo-
blaščene revizijske družbe se potrdi letno
poročilo za leto 2000 vse v vsebini, ki je
priloga k temu sklepu.

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička
za leto 2000 in delitev nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razdelitev dobička za leto
2000 in delitev nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo za leto 2001

se imenuje Revizijsko družbo Contura
d.o.o. iz Ljubljane, po predlogu nadzor-
nega sveta.

5. Pobude in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino.

Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Vsak delničar lahko pri predlaganih skle-
pih pri posameznih točkah dnevnega reda
poda razumno utemeljene nasprotne pre-
dloge. Če bo delničar nasprotni predlog vlo-
žil v roku 7-ih dni od objave sklica skupšči-
ne, bo nasprotni predlog objavila uprava na
stroške družbe.

Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS d.d. Kamnik, Maistrova 18, Kam-
nik »za 6. skupščino«.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, ob 12.
uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu skup-
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ščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

KAM-BUS d.d. Kamnik
direktor družbe

Anton Zlatnar

Ob-49625
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe Že-

lezarna Ravne - Monter Dravograd, d.d.,
Otiški Vrh 177, 2370 Šentjanž pri Dravo-
gradu, uprava družbe sklicuje

4. redno skupščino
družbe Železarna Ravne, Monter

Dravograd, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 2. julija 2001 ob 12.

uri v sejni dvorani družbe Otiški Vrh 177,
2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in izvolitev delovnih teles

skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se delovne organe

skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine: Karla Pajnik,
– vertifikacijska komisija: Cvetka Zadra-

vec, predsednica, Bernarda Pušpan in Da-
nica Langbauer, članici,

– za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarko Sonjo Kralj iz Slovenj Grad-
ca.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila vertifikacijske komi-

sije predsednica ugotovi sklepčnost skup-
ščine.

3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spre-

membe statuta ŽR Monter Dravograd, d.d.,
v predlagani obliki.

4. Letno poročilo o poslovanju v letu
2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju v letu 2000.

5. Predlog sklepa o delitvi čistega do-
bička za leto 2000 in delitvi nerazporejene-
ga dobička iz 1995, 1996, 1997 in delno
iz leta 1998.

Predlog sklepa:
1. Čisti dobiček leta 2000 v višini

26,529.555,16 SIT ostane nerazporejen.
2. Nerazporejeni in revalorizirani čisti do-

bički na dan 31. 12. 2000 iz let 1995
/1,027.985,02 SIT), 1996 (2,599.491,08
SIT), 1997 (8,570.283,03 SIT) in del do-
bička iz leta 1998 (8,050.162,87 SIT), sku-
pno 20,247.921 SIT, se namenijo:

– za dividende delničarjev v višini
15,543.500 SIT, kar znaša 35 SIT bruto na
delnico,

– za udeležbo pri dobičku in nagrade
poslovodstvu in nadzornemu svetu v višini
4,704.421 SIT.

Dividende, udeležbo pri dobičku in na-
grade se izplača v 90 dneh po sklepu skup-
ščine, po stanju delniške knjige na dan 29.
6. 2001.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001

se za revizorja imenuje Loris, revizija in sto-
ritve, d.o.o., Dravograd.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa. oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 10% vrednosti osnovnega ka-
pitala za namene iz 240. člena ZGD.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradiva
K predlogom sklepov pod 3., 4. in 6.

točko je nadzorni svet podal pozitivno mne-
nje, sklep pod 5. točko pa predlaga nadzor-
ni svet. Gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Udeležba na skupščini
Udeležbo na skupščini morajo delni-

čarji prijaviti pisno v upravi družbe do
vključno 29. 6. 2001. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
29. 6. 2001 vpisani v delniško knjigo pri
Centralno klirinško depotni družbi d.d., v
Ljubljani ali njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno
pooblastilo.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča in o njih obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

Ponovno zasedanje
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Železarna Ravne - Monter Dravograd,
d.d.,

uprava: Kadiš Bogdan, univ. dipl. inž.

Št. 165 Ob-49635
Na podlagi tč. 7.3 Statuta družbe Manu-

faktura Trgovsko podjetje d. d. Nova Go-
rica, Sedejeva 6, sklicuje uprava družbe

6. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek, 5. julija 2001 ob 14. uri v
poslovnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvoli predlagane kandidate in no-
tarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe za leto 2000 z mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa:

1. Del nerazporejenega čistega do-
bička iz leta 1998, revaloriziranega na dan
1. 1. 2001, v višini 8,310.510 SIT se izpla-
ča delničarjem v obliki dividend. Na vsako
delnico se izplača 45 SIT dividende v bruto
znesku. Dividenda pripada lastnikom del-
nic, ki so bili v registru KDD vpisani tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 7.
2001.

2. Čisti dobiček iz leta 2000 v višini
943.678,51 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 2001 se ime-
nuje revizijsko hišo IN Revizija d. o. o. Ljub-
ljana, Linhartova 1.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 5. julij 2001 ob

14. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 14.30. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pismeno
na naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem, to je do 2. julija 2001.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delov-
ne dni pred zasedanjem, to je do 2. julija
2001. Pooblastila morajo biti pisna in osta-
nejo družbi.

Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skla-
dno določilom XII. poglavja Zakona o pre-
vzemih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici na Sedejevi 6 vsak
delovni dan od prvega dne po objavi sklica
od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku 7 dni, šteto od prvega naslednjega de-
lovnega dne od dne objave sklica, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Manufaktura, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Marija Kukanja

Ob-49636
Na podlagi Zakona o gospodarskih dru-

žbah in Statuta družbe Trimo, d. d., Prijatlje-
va 12, 8210 Trebnje, sklicuje uprava

deveto skupščino
delniške družbe Trimo, d. d.,

ki bo v četrtek, dne 4. julija 2001 ob
12.30 na sedežu firme Trimo, d.d., Prijat-
ljeva 12, 8210 Trebnje z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
imenuje se predsednica skupščine Marija
Lindič in preštevalki glasov Zlata Strmole in
Marija Tratar.

2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 2000.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta:
1. doseženi dobiček leta 2000 v viši-

ni 452,390.584,63 tolarjev ostane neraz-
porejen,

2. delničarjem se izplača bruto divi-
denda v višini 59 tolarjev za delnico. Sred-
stva v višini 64,211.470 SIT se črpajo iz
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nerazdeljenega dobička leta 1998. Dividen-
da pripada tistim delničarjem, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan skupščine. Družba
izplača dividende v roku 60 dni od dneva
skupščine,

3. izplača se nagrada upravi v višini
5%, kar znaša bruto 3,379.000 SIT,

4. izplača se nagrada NS v bruto viši-
ni 1,000.000 SIT,

5. dopolnilo k sklepu 8. skupščine z
dne 6. 7. 2000, in sicer 3. točke:

– plača se razlika v davku na dobiček
iz leta 1998 zaradi spremenjene davčne
olajšave pri investicijskih vrednostih v višini
5,885.073,30 SIT.

6. preostali del dobička iz leta 1998
ostane še nerazporejen.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta:
1. Oblikuje se sklad lastnih delnic Tri-

mo, d.d. v višini 10 % izdanih delnic Trimo.
2. Sklad se oblikuje iz vplačanega

presežka kapitala in revalorizacije vplačane-
ga presežka kapitala, in sicer v razmerju
50:50. Vrednost oblikovanega sklada la-
stnih delnic znaša skupaj 244,874.250 to-
larjev.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-

oblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje družbo IN Revizija, d.o.o.
iz Ljubljane.

Na skupščini bo prisoten notar Tonček
Bevc iz Trebnjega.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo do-
stavljeni upravi v sedmih dneh od objave.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji navadnih delnic
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, katerih prijava udeležbe na skup-
ščini bo prispela na sedež družbe dva dni
pred skupščino, to je najkasneje do 2. 7.
2001. Pooblaščenec delničarja mora k pri-
javi priložiti tudi pisno pooblastilo.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred začetkom skupščine dol-
žni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

Celotno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe Trimo, d. d., Prijatljeva 12,
8210 Trebnje, vsak delovni dan med 13. in
15. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 4. 7.
2001 ob 13.30, na istem kraju. Skupščina
bo takrat veljavno sklepčna ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Trimo, d.d., Trebnje
uprava

Ob-49640
Na podlagi statuta delniške družbe Re-

sevna, Trgovina in storitve, d. d., Mestni
trg 3, 3230 Šentjur sklicujemo

4. sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 3. julija 2001 ob 10. uri na

sedežu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine po pre-
dlogu uprave.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Nikolaj Peter Gorinšek, za
preštevalca glasov pa Rozalija Koklič in Ani-
ta Špes. Na seji bo prisoten vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila in potrditev računovodskih iz-
kazov za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 2000, vključno z bilanco stanja, izka-
zom uspeha in poslovnim poročilom.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube poslovnega leta
2000.

Predlog sklepa: izguba družbe v poslov-
nem letu 2000 v višini 140,542.707,69
SIT se pokrije iz sredstev, vplačanega pre-
sežka kapitala v znesku 376 SIT, revaloriza-
cijskega popravka vplačanega presežka ka-
pitala v znesku 187,80 SIT, drugih rezerv v
znesku 70,271.071,90 SIT in v znesku
70,271.071,99 SIT iz revalorizacijskega
popravka rezerv.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička poslovnega leta
1997 in 1998.

Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v letu
1997 in 1998 v znesku 1,571.189,14 SIT
in revalorizacijski popravek prenesenega
dobička v znesku 359.877,10 SIT se raz-
poredi v druge rezerve družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se imenuje družba Abe-
ceda d.o.o., Celje.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.

Predlog sklepa: zaradi spremenjene si-
stemizacije družbe se razreši sedanji član
nadzornega sveta Žarko Frančeškin in za
novega člana nadzornega sveta družbe ime-
nuje Ernest Ramšak.

Gradivo za skupščino je zainteresiranim
delničarjem na vpogled v tajništvu na sede-
žu družbe v Šentjurju, Mestni trg 3, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico le tisti delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki naj-
kasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
družbi svojo udeležbo na skupščini. Poo-
blaščence prosimo, da k prijavi predložijo
tudi pravilno izpolnjena pisna pooblastila.

Prijavljene udeležence prosimo, da pri-
dejo na zasedanje skupščine vsaj pol ure
pred začetkom in s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 11. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi

sklica skupščine podajo upravi družbe pi-
sno utemeljen nasprotni predlog k posa-
meznim točkam dnevnega reda. Uprava in

nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k
nasprotnim predlogom v desetih dneh po
objavi sklica skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v časopisu Delo.

Resevna,
Trgovina in storitve, d. d.

uprava

Ob-49641
Na podlagi statuta delniške družbe Lek

sklicujemo

14. skupščino
delniške družbe Lek,

ki bo v torek, 3. julija 2001, ob 13. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Verovškova
57  z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine ter imenujeta zapisnikar in notar po
predlogu sklicatelja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo o poslovanju za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlog delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende kot sledi:

a) Čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
višini 5.628,548.228,75 SIT se razporedi
na nerazporejeni dobiček.

b) Revalorizirani nerazporejeni čisti do-
biček iz preteklih let se razporedi za:

– dividende 1.861,788.120 SIT,
– udeležbo pri dobičku 106,810.644

SIT,
– preostanek ostane nerazporejen.
Dividenda za delnico posameznega raz-

reda znaša:
– 950 SIT: dividenda za posamično del-

nico razreda A in B,
– 180 SIT: prednostna dividenda za po-

samično delnico razreda B.
Dividende se bodo začele izplačevati naj-

pozneje v 60 dneh po zasedanju skupšči-
ne. Način izplačila dividend določi uprava
družbe.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
membe statuta delniške družbe Lek.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme spremembo statu-
ta v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem opcijskega na-
črta za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme op-
cijski načrt za člane nadzornega sveta.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2001 revizijsko družbo KPMG
Slovenija d.o.o., Ljubljana.

7. Obvestilo o spremembi članov nad-
zornega sveta predstavnikov delavcev.

Svet delavcev seznani skupščino o čla-
nih nadzornega sveta, ki so predstavniki de-
lavcev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 22.
6. 2001 vpisani v delniško knjigo pri KDD -
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana in ki osebno, po zastopniku ali poobla-
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ščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu
družbe, in sicer v času od objave tega skli-
ca do vključno 30. 6. 2001. Pisne prijave
so pravočasne, če na sedež družbe prispe-
jo do vključno 30. 6. 2001.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob
prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali druge-
ga ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdi-
lo o udeležbi in glasovnice na sedežu dru-
žbe od 22. 6. 2001 dalje do zasedanja
skupščine.

Besedilo predlagane spremembe statu-
ta in gradivo za vsako točko dnevnega reda
je na voljo na sedežu družbe na Verovškovi
57 v Ljubljani, od  1. 6. 2001 do vključno
29. 6. 2001 vsak delovni dan od 11. do
13. ure. Letno poročilo o poslovanju za leto
2000 bo na voljo na Lekovi spletni strani na
naslovu www.lek.si, predvidoma od začet-
ka junija 2001 dalje.

Upravičenci do dividende, ob sprejetem
sklepu iz 3. točke dnevnega reda, so delni-
čarji razreda A in B, ki so dne 5. 7. 2001
vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirin-
ško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Lek, tovarna farmacevtskih
in kemičnih izdelkov, d.d.

predsednik uprave
Metod Dragonja

predsednik nadzornega sveta
Jože Obersnel

Ob-49652
Na podlagi 25. točke statuta delniške

družbe Koloniale veletrgovina d.d., Maribor
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

VIII. sejo skupščine
delniške družbe Koloniale veletrgovina

d.d., Maribor,
ki bo v torek, 3. julija 2001, na sedežu

družbe Koloniale veletrgovina d.d., Maribor,
Tržaška c. 39, 2000 Maribor, s pričetkom
ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščine imenuje Stojan Milo-
vanovič in verifikacijska komisija v sestavi
predsednice Tatjane Bedič in dveh prešte-
valk glasov Anice Vaupotič ter Marcele Breč-
ko. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila družbe za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano Letno poročilo dru-
žbe za leto 2000 v predloženem besedilu.

Sestavni del poročila je tudi pozitivno mne-
nje revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 2000 in
nerazporejenega dobička iz poslovnega le-
ta 1995.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
se sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 63,948.351,63 SIT ostane
nerazporejen.

Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da se dobiček iz poslov-
nega leta 1995, revaloriziran do 31. 12.
2000, v znesku 32,338.046,50 SIT z dnem
1. 1. 2001 razporedi v rezerve družbe.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska družba Iteo Abece-
da, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

5. Informacija o odstopu članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev in pre-
dlog za imenovanje novih članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila, da z dnem izvedbe skupščine na pod-
lagi podane pisne odstopne izjave preneha
mandat dosedanjima članoma nadzornega
sveta družbe Koloniale veletrgovina d.d.
predstavnikoma delničarjev Danici Bončina
in Damjanu Škofiču.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se v skladu z določili sta-
tuta družbe za nova člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev imenujeta Zvonka
Gomboc in Barbara Kürner-Čad.

Mandat novo imenovanih članov nadzor-
nega sveta je štiri leta in nastopi z dnem
imenovanja na skupščini.

6. Obravnava in sprejem predloga Spre-
memb in dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, določene v predlogu sklepov št.
6.1 do 6.7.

Udeležba in glasovanje na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki
se vodi pri KDD v Ljubljani, na dan 29. 6.
2001 in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe v Mariboru, Tržaška c. 39.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpi-
som na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli glasovni-
ce za glasovanje. O vseh točkah dnevne-
ga reda, razen prve točke, se glasuje z
glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra. Poo-
blastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in se hrani na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in predloženimi spremembami statuta je na
vpogled delničarjem v tajništvu uprave dru-
žbe, v Mariboru, Tržaška c. 39, vsak delav-
nik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Koloniale veletrgovina d.d.
uprava - direktor
Gorazd Kutnjak

Št. 29 Ob-49656
Na podlagi 35. člena statuta družbe

sklicuje direktorica

6. skuščino družbe
Sintal Celje družbe za varovanje

premoženja, d.d. Celje,
ki bo v petek 6. 7. 2001 s pričetkom ob

8.30 na sedežu Koncerna Sintal, Zaloška
143 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sk-
lepčnosti, izvolitev delovnih teles in imeno-
vanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva
preštevalca glasov in potrdi se predlagani
notar.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 2000 skupaj z reviz-
ijskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
poslovno poročilo za leto 2000, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nad-
zornega sveta v predlaganem besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000

se razporedi za dokončno pokrivanje
izgube iz preteklih let in na nerazporejeni
dobiček.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 10% osnovnega kapitala iz
rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv
za namene določene v 240. členu ZGD.

5. Imenovanje revizorja družbe za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenije d.o.o. Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
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Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do
konca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3
delovne dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Sintal Celje, d.d., Ipavčeva ulica 22, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 9.30 skupščina bo na istem kra-
ju. Skupščina bo sklepčna, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Sintal Celje, d.d.
direktorica

Polona Senica, dipl. ekon.

Ob-49663
Na podlagi 7.3. statuta družbe Hoteli

Morje d.d. uprava sklicuje

6. skupščino delničarjev,

ki bo dne 5. 7. 2001 ob 12.30 v konfe-
renčni dvorani Hotela Slovenija, Obala 33,
Portorož.

Dnevi red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev udeležbe in sklepčnosti

skupščine.
b) Izvolitev delovnih teles skupščine (iz-

volitev predsednika skupščine, preštevalke
glasov in potrditev notarja).

2. Sprejem in potrditev letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 2000 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše Audit
d.o.o. Murska Sobota.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2000.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet, razen pod točko 4, kjer je pre-
dlagatelj sklepov nadzorni svet sam.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine - Lorela Do-

brinja,
– za preštevalki glasov – Nataša Hlaj in

Adela Bembič.
Za notarska opravila se imenuje notarka

Nevenka Kovačič.
2. Predlog sklepa k 2. točki.
Potrdi se letno poročilo uprave o poslo-

vanju družbe v letu 2000 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom revi-
zijske hiše Audit, d.o.o., Murska Sobota.

3. Predlog sklepa k 3. točki.
Nerazporejeni celoten čisti dobiček v

znesku 491,716.215,47 SIT, ki je sestav-
ljen iz nerazdeljenega dobička iz leta 1998
v znesku 76,660.456,75 SIT, nerazdelje-
nega dobička iz leta 1999 v znesku
261,042.681,69 SIT, čistega dobička iz
leta 2000 v znesku 118,238.516,06 SIT in
revalorizacije prenesenega dobička iz leta
1998 in 1999 v skupnem znesku
35,774.560,97 SIT, se uporabi tako, da se
del sredstev nerazdeljenega dobička iz leta

1998 v skupni vrednosti 15,590.300 SIT
namenijo:

a) za izplačilo dividend delničarjem, ki
bodo na dan 6. 7. 2001 vpisani v registru
Klirinško depotne družbe in sicer tako, da
se za eno delnico izplača dividenda v bruto
znesku 100 SIT, preostali del dobička v
znesku 476,125.915,47 SIT ostane neraz-
porejen.

4. Predlog sklepa k 4. točki.
Za revidiranje računovodskih izkazov dru-

žbe za leto 2001 imenuje revizijska hiša
Audit, d.o.o. Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeleži delničar ali
njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki je naj-
kasneje 3 dni pred dnevom zasedanja skup-
ščine, to je 2. 7. 2001, družbi pisno prijavil
svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravoča-
sno, če najkasneje do 2. 7. 2001 prispe na
sedež družbe.

Pooblaščenec delničarja mora pisno po-
oblastilo, na katerem je navedeno:

– za fizične osebe: ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca ter po-
oblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja,

– za pravne osebe: poleg podatkov o
pooblaščencu in število glasov, še firma,
sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Pisno
pooblastilo se shrani pri družbi.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda in predlagane spremembe, dopol-
nitve in čistopis statuta je na vpogled na
sedežu družbe, Obala 33, Portorož in sicer
vsak delavnik od 9. ure do 12. ure od dne-
va objave sklica skupščine do dneva sklica
skupščine.

Dvorana bo, zaradi ugotovitve prisotno-
sti delničarjev, oziroma njihovih pooblaščen-
cev ali zastopnikov in zaradi sestave in pod-
pisa seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja skupščine. Udeleženci seje skup-
ščine so dolžni podpisati seznam prisotnih
na seji skupščine najmanj 30 minut pred
uradnim začetkom skupščine.

Glasovnice se dvignejo pred vhodom v
dvorano, najmanj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). V
kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne, to je 5. 7. 2001 ob 13.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Hoteli Morje d.d.
uprava družbe

Marino Antolovič

Ob-49686
Na podlagi 31. člena statuta JP EGS - RI

d.d., uprava in nadzorni svet družbe sklicu-
jeta

4. skupščino
delniške družbe Javnega podjetja

Elektrogospodarstvo Slovenije-razvoj in
inženiring,

ki bo predvidoma 2. 7. 2001 ob 11. uri
na sedežu družbe JP EGS-RI d.d. v veliki
sejni sobi v 3. nadstropju, Vetrinjska 2, Ma-
ribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa nadzornega sveta: ugo-
tovi se sklepčnost skupščine, za predsedu-
jočega skupščini se izvoli mag. Djordje Že-
beljan, za preštevalca glasov se izvoli Nino
Maletič iz JP EGS-RI, d.d. in potrdi se no-
tarja Stanislava Bohinca za sestavljalca no-
tarskega zapisnika.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 2000 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini da sprejme na-
slednji sklep: čisti dobiček v poslovnem letu
2000 znaša 179.213,79 SIT in ostane ne-
razporejen.

4. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 2001.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta in strokovne službe JP EGS-RI je predlog
sklepa uprave: sprejme se gospodarski na-
črt za leto 2001, v predloženem besedilu.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za iz-
vedbo revizije za leto 2001 skupščina dru-
žbe imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana.

6. Odpoklic in volitve članov nadzornega
sveta.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino s predlo-

gi sklepov delničarjev, so na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe, vsak delov-
nik od 9. do 14. ure v času od objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Pogoje za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarje naprošamo, da pridejo na

skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
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na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Skupščina
bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

JP EGS-r.i. d.d.
uprava

v.d. direktorja Alojz Ivanušič

Št. 220 Ob-49693
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Stegne 21, Ljubljana sklicuje
uprava družbe

5. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,
ki bo v torek, 3. 7. 2001, ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21, (pre-
davalnica v pritličju ).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in preštevalce glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 .

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju in predlogu nadzornega sveta letno po-
ročilo za leto 2000.

3. Razdelitev dobička iz poslovnega leta
2000.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju ter predlogu nadzornega sveta sklep, da
čisti dobiček iz poslovnega leta 2000 v viši-
ni 73,007.798,46 SIT ostane nerazporejen

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje na predlog nadzornega sveta družbo
KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane, Dunaj-
ska 21, za revizijo poslovanja družbe Iskra
Sistemi, d.d. za leto 2001.

5. Sejnina za delo članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me po predlogu uprave spremembo višine
sejnine za delo članov nadzornega sveta za
vsako sejo.

Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan 29. 6. 2001 vpisani v register pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati pisno najpozneje 3 dni pred sejo skup-
ščine na naslov družbe, pooblaščenci pa v
istem roku na sedežu družbe deponirati po-
oblastila. Družba bo upoštevala pisne prija-
ve, ki bodo prispele do petka 29. 6. 2001,
oziroma bodo tega dne poslane s priporo-
čeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja, ter s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za

udeležbo na skupščini se fizične osebe iz-
kažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim po-
oblastilom.

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino

je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, od 1. 6. 2001 do
dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne uro pozneje, to je
ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Iskra Sistemi, d.d.
glavni direktor

Aleš Tavčar, univ. dipl. inž.

Št. 10 Ob-49696
Skladno z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 9., 10., 36. in 11. člena
statuta Delniške družbe Sintal, podjetje za
varovanje, intervencijo in storitve, d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta nadzorni svet in direktor Sin-
tala

5. redno skupščino
podjetja Sintal, d.d.,

ki bo v petek, 6. 7. 2001 ob 8. uri, na
upravi podjetja Sintal, Zaloška 143, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles za skupščino.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Jože Kurmanšek,
preštevalca glasov Stane Krobot in Borisla-
va Korenčič in notar Miro Košak.

2. Obravnava poslovnega poročila, po-
ročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo
ter zaključnega računa za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo, poročilo nadzornega sveta, revizij-
sko poročilo.

Zaključni račun za leto 2000 po predlo-
gu:

– odpišejo se dvomljive terjatve do kup-
cev v znesku po predlogu uprave in kratko-
ročni krediti po predlogu uprave,

– opredmetena osnovna sredstva se za
leto 2000 ne revalorizirajo. Nabavno vre-
dnost opredmetenih osnovnih sredstev smo
primerjali s tržnimi cenami in ugotovili, da bi
revalorizirana nabavna vrednost presegla
vrednost posameznega osnovnega sredstva
nabavnih cen oziroma stroškov gradnje ali
izdelave enakih novih sredstev,

– nerazporejeni dobiček iz leta 1994 v
znesku 41,527.525,60 SIT se razporedi v
rezerve,

– nerazporejen revalorizacijski popravek
prenesenega dobička za leto 1995 v zne-
sku 70,086.675,26 SIT se razporedi na
rezerve.

3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: razporeditev dobička za

leto 2000 po predlogu uprave ostane ne-
razporejen.

4. Poslovni načrt Sintala za leto 2001.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt družbe za leto 2001 po predlogu.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal, d.d., Ljubljana, za leto
2001 se imenuje družba KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal, d.d., njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu.

Pooblastilo v pisni obliki je potrebno pre-
dložiti družbi v pisni obliki in ostane shranje-
no pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal, d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 9. uri, na istem kraju.

Sintal, d.d.
direktor Pistotnik Viktor

predsednik nadzornega sveta
Germ Milan

Št. 11 Ob-49700
Skladno z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 35., 36. in 37. člena
statuta Delniške družbe Sintal Fiva, fizično
varovanje, d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Sintal Five, d.d.

5. redno skupščino
podjetja Sintal Fiva, d.d.,

ki bo v petek, 6. 7. 2001 ob 7.30, na
upravi podjetja Sintal, Zaloška 143, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles za skupščino.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine Milan Germ, prešte-
valca glasov Stane Krobot in Borislava Ko-
renčič in notar Miro Košak.

2. Obravnava poslovnega poročila, po-
ročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo
ter zaključnega računa za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo, poročilo nadzornega sveta, revizij-
sko poročilo.

Zaključni račun za leto 2000 po predlo-
gu:

– odpišejo se dvomljive terjatve do kup-
cev v znesku po predlogu uprave in kratko-
ročni krediti po predlogu uprave,

– opredmetena osnovna sredstva se za
leto 2000 ne revalorizirajo. Nabavno vre-
dnost opredmetenih osnovnih sredstev
smo primerjali s tržnimi cenami in ugotovi-
li, da bi revalorizirana nabavna vrednost
presegla vrednost posameznega osnov-
nega sredstva nabavnih cen oziroma stro-
škov gradnje ali izdelave enakih novih
sredstev.

3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: razporeditev dobička za

leto 2000 po predlogu uprave ostane ne-
razporejen.

Nerazporejeni revalorizacijski popravek
prenesenega dobička do leta 1995 v
znesku 10,958.887,65 SIT se razporedi
na rezerve. Revalorizacijski popravek iz pre-
teklih let v znesku 180.000 SIT se razpore-
di na rezerve.
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4. Poslovni načrt Sintal Fiva za leto
2001.

Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-
črt družbe za leto 2001 po predlogu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Five, d.d., Ljubljana,
za leto 2001 se imenuje družba KPMG Slo-
venija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Five, d.d., njihovi poobla-
ščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu.

Pooblastilo v pisni obliki je potrebno pre-
dložiti družbi v pisni obliki in ostane shranje-
no pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Fiva, d.d., Zaloška
149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 8.30, na istem kraju.

Sintal Fiva, d.d.

Ob-49743
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe

uprava družbe Kočevski tisk, d.d. objavlja
sklic

4. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,

ki bo 5. julija 2001 ob 10. uri v sejni sobi
hotela Valentin v Kočevju.

Dnevni red:
Na skupščini bo prisotna vabljena notar-

ka Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se imenuje za predsednika
skupščine Marjana Bastarja za preštevalki
glasov Andreja Tomšič in Nevenka Hočevar.

3. Obravnava in sprejem Letnega poro-
čila za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2000 v predlaga-
nem besedilu.

4. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

družbe se izguba v višini 8,254.000 SIT
razporedi v breme prihodkov v naslednjih
petih letih.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za revizorja družbe za leto
2001 imenuje Rödl & Partner, Družba za
revizijo in davčno svetovanje, Dunajska 129,
1000 Ljubljana.

6. Razširitev dejavnosti podjetja.
Na predlog uprave družbe in nadzorne-

ga sveta družbe se pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo
razširi dejavnost podjetja, in sicer se vpiše
še dejavnost 60.24, Cestni tovorni promet.

7. Sprememba statuta družbe.
Na predlog uprave družbe in nadzorne-

ga sveta se sprejme predlagana spremem-
ba statuta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno

najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne upravi družbe.

Delničar lahko za zastopanje na skupšči-
ni in izvrševanje glasovalne pravice poobla-
sti drugo osebo.

Pooblastilo mora biti pisno in deponira-
no na sedežu družbe ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja.

Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča ne glede na
število zastopanih glasov.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.

Kočevski tisk, d.d., Kočevje
uprava

Franc Bartolme

Ob-49747
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.3. toč-

ke statuta delniške družbe SGP Kraški zi-
dar, d.d., Sežana, sklicujem

5. sejo skupščine družbe
SGP Kraški zidar, d.d., Sežana,

ki bo v petek, 29. 6. 2001 ob 13. uri, v
motelu Kompas na suhozemnem terminalu
v Sežani, Partizanska c. 117.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: za predsednico skupščine se izvoli
Ksenijo Gregorčič Mozetič.

V verifikacijsko komisijo se izvolijo:
1. Kemperle Ingrid,
2. Vidrih Sonja,
3. Macarol Marjeta.

Za notarja se določi Mesar Milan.
Za zapisnikarico se določi Mlakar Jolan-

da.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednica skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se predlagani dnevni red.
5. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejme se letno poročilo družbe
SGP Kraški zidar, d.d., Sežana, za leto
2000 z mnenjem revizorja in pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta v predlagani obliki.

6. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– nerazporejeni čisti dobiček iz leta
1997 in revalorizacijski popravek čistega
dobička iz leta 1997, skupaj v višini
41,907.905 SIT se izplača delničarjem kot
dividende v višini 65 SIT bruto na delnico,

– dividende se izplačajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja
skupščine, v 30 dneh po sprejemu sklepa,

– čisti dobiček za leto 2000, v višini
81,076.083,77 SIT ostane nerazporejen.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

ne nadzornega sveta predstavnikov delni-
čarjev se za obdobje štiriletnega mandata
od 30. 6. 2001 dalje izvoli:

1. Fabjan Stane,
2. Zorč Franc,
3. Kenda Srečko,
4. Sagadin Anton.

8. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo nagrada v obliki letnega pavša-
la, in sicer:

– za predsednika nadzornega sveta
200.000 SIT neto,

– za člane nadzornega sveta 120.000
SIT neto.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 2001 se skupščini
predlaga imenovanje Revizorske družbe
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Pravico udeležbe in uresničevanja gla-
sovalne pravice na skupščini imajo le delni-
čarji oziroma njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki so vpisani v delniško knjigo 10
dni pred zasedanjem skupščine, to je na
dan 19. 6. 2001 in ki svojo udeležbo na
skupščini pisno najavijo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključ-
no 26. 6. 2001.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence naprošamo, da se na dan
zasedanja skupščine prijavijo najkasneje 30
minut pred začetkom zasedanja v prostoru,
kjer bo potekala skupščina, da bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost na seznamu
udeležencev ter prevzeli gradivo za glaso-
vanje.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu podjetja, v pravni službi vsak
dan od 9. do 12. ure.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti po-
dani v pisni obliki, obrazloženi ter vloženi v
7 dneh po objavi sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

SGP Kraški zidar, d.d., Sežana
uprava

Ob-49748
Na podlagi 283. člena ZGD ter 15. in

16. člena statuta delniške družbe sklicuje-
mo

skupščino
Ars Vivendi d.d. Ljubljana Slovenska

17,
ki bo 2. 7. 2001 ob 12. uri v prostoru

družbe Slovenska 17/4, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
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2. Izvolitev organov.
3. Sprejem poslovnega poročila za le-

to 2000.
4. Sklep o delitvi čistega dobička za

leto 2000.
5. Izvolitev nadzornega sveta.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlogi sklepov:
Uprava družbe predlaga k točkam

dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k 1. točki: sklicatelj otvori skup-

ščino in ugotovi sklepčnost.
Sklep k 2. točki: izvoli se za predse-

dnico skupščine Danico Klemenc,za preš-
tevalca Miro Tanko in Nado Vodušek ,
skupščini bo prisostvovala notarka mag.
Nina Češarek.

Sklep k 3. točki: sprejme se poslovno
poročilo za leto 2000.

Sklep k 4. točki: čisti dobiček iz leta
2000 ostane v celoti nerazporejen.

Sklep k 5. točki: za člane nadzornega
sveta se imenujejo Marija Vrtačnik in Ne-
venka Jakič, Mateja Petkovšek za man-
datno dobo 4 leta.

Sklep k 6. točki: družba oblikuje sklad
lastnih delnic do 10% od vrednosti osnov-
nega kapitala za vse namene iz 240. čle-
na ZGD iz dobička. Tri delnice (višek pri
izračunu ob preoblikovanju družbe) se
prenesejo v sklad lastnih delnic.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vse de-
lovne dni od 9. do 12. ure. Predlogi delni-
čarjev so lahko le pisni, obrazloženi in
vloženi v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca. Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki bodo dne 27.
6. 2001 vpisani v delniško knjigo in ki
osebno , po zastopniku ali pooblaščencu
pisno prijavijo svojo udeležbo upravi dru-
žbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo mora biti pisno. Za
fizične osebe mora vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in poobla-
ščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja, za pravne osebe pa ime in priimek
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig po-
oblastitelja.

Če je sklic skupščine nesklepčen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. 30
uri v istem prostoru. Na ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Ars Vivendi, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-49757

V skladu z 79. in 80. členom Statuta
družbe sklicuje uprava Rogaška Crystal,
družba pooblaščenka d.d., 3250 Ro-
gaška Slatina, Ulica talcev 1, delničar-
je na

tretjo sejo skupščine

Uprava sklicuje skupščino dne 4. 7.
2001, ob 12. uri na sedežu družbe v Ro-
gaški Slatini, Ul. talcev 1., v prostorih Ste-
klarskega Hrama.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupšči-
ne.

Na predlog uprave se za predsednika
skupščine izvoli Alojz Juhart , za prešte-
valce glasov pa Mateja Stanič Rudolf iz
podjetja RR & CO d.o.o. in Vida Juhart.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni no-
tar Pavel Rojs.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poro-

čila o poslovanju družbe za leto 2000
Mnenje nadzornega sveta: nadzorni

svet predlaga skupščini na osnovi pozitiv-
nega mnenja, da sprejme letno poročilo
uprave za leto 2000 v predloženem bese-
dilu.

Predlog sklepa uprave: sprejme se re-
vidirano letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu.

4. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata sk-

lep: čisti dobiček po revidirani bilanci sta-
nja na dan 31. 12. 2000, ki je izkazan v
znesku 416,298.609,07 SIT, se uporabi
na naslednji način:

Lastnikom delnic se razdeli 370 SIT
dividende na delnico za leto 2000, kar
znese 108,637.920 SIT; na osnovi skle-
pa nadzornega sveta je bila v letu 2000
izplačana vmesna dividenda za leto 2000
v znesku 120 SIT na delnico, kar skupaj
znese 35,233.920 SIT, razlika 250 SIT
na delnico v skupnem znesku
73,404.000 SIT se izplača v letu 2001.
Dividenda v višini 250 SIT na delnico v
skupnem znesku 9,896.000 SIT se izpla-
ča tudi vpisnikom delnic pri dokapitaliza-
ciji, ki so svoje stvarne vložke predali dru-
žbi do 31. 12. 2000 in je vložena na sodi-
šču. Izplačilo se izvrši takoj po vpisu do-
kapitalizacije v sodni register, vendar ne
prej kot ostalim delničarjem. V primeru,
če se dividenda ne izplača v 60 dneh od
dneva sprejema sklepa se vrednost divi-
dende revalorizira. Skupni znesek razde-
ljene dividende za leto 2000 predstavlja
118,533.920 SIT iz naslova nerazdelje-
nega dobička, ustvarjenega v letu 1999.

Članom prejšnjega sestava nadzorne-
ga sveta se za nagrade izplača skupaj bru-
to znesek 1,200.000 SIT iz naslova ne-
razdeljenega dobička, ustvarjenega v letu
1999.

Vsled uspešnega in izredno dobrega
poslovanja in preseženega planiranega
dobička ter razvoja družbe se upravi dru-
žbe in delavcem s pooblastili in odgovor-
nostmi v sistemu, za nagrade izplača sku-
pni bruto znesek 17,000.000 SIT. Po-
drobno razdelitev pripravi uprava s sogla-
sjem nadzornega sveta pred izplačilom;

Preostali dobiček v znesku
804,292.733,58 SIT ostane do nadalj-
njega nerazporejen.

Do dividende so opravičeni tisti lastniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, na

dan 31. julij 2001. Dividende in nagrade
se izplačajo v 60-ih dneh po sprejemu
tega sklepa.

5. Sprememba Statuta družbe poobla-
ščenke.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se predlagane spremem-
be Statuta po predlogu uprave.

6. Določitev cene delnic minimalnega
paketa.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skladno s sedanjim 110. členom in
spremenjenim 117. členom statuta se za-
radi bistvenega odstopanja med tržno in
knjigovodsko ceno delnic v primeru, ko
delničar zahteva, da družba odkupi od nje-
ga njegov minimalni paket delnic, določi
odkupno ceno za leto 2002 v višini 3.700
SIT za delnico.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina za revizorja imenuje revizorsko
družbo RFR-Ernst & Young d.o.o., Ljub-
ljana za poslovno leto 2001.

8. Obravnava in določitev sejnin čla-
nom nadzornega sveta:

Predlog sklepa uprave: določijo se sej-
nine članom nadzornega sveta tako, da
pripada članu nadzornega sveta 50.000
SIT neto in predsedniku nadzornega sve-
ta 80.000 SIT neto. Neto sejnine se čla-
nom izplačajo v obliki delnic. Cena delni-
ce je zadnja povprečna tehtana cena,
sklenjenih poslov na internem trgu pred
dnevom izplačila.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Po-
oblastilo mora biti pisno in dostavljeno dru-
žbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega ra-
zmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi na dan 25. 6.
2001 in ki pisno prijavo pošljejo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom seje prijavijo v sprejemni pisarni s
podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom pravne ose-
be iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s spre-

membami statuta družbe, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri
upravi Rogaška Crystal Družbe poobla-
ščenke d.d. od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim toč-
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kam dnevnega reda ali predloge glede,
dnevnega reda glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničar-
ji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine v
skladu z veljavno zakonodajo.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi po-
lurni odmor, po katerem se skupščina vno-
vič sestane. V primeru vnovičnega zase-
danja je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Rogaška Crystal
Družba pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-49779

Na podlagi 37. člena statuta družbe
JEM, Jeseniške mesnine, d.d., Jesenice,
Spodnji plavž 14, uprava sklicuje

4. skupščino družbe
JEM, Jeseniške mesnine, d.d.,

Jesenice, Spodnji plavž 14,
ki bo dne 2. 7. 2001 ob 10. uri, v

prostorih KZ Naklo, Cesta na okroglo 1,
Naklo, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočo skupščini se izvoli:

Branka Neffat, univ. dipl. prav.,
– izvoli se verifikacijsko komisijo v se-

stavi:
– predsednica: Mihaela Černe,
– preštevalca glasov: Miro Duič in

Olga Cimperšek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 v pre-
dloženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: osnovni kapital
družbe, ki znaša 73,372.000 SIT, se pove-
ča za 90,000.000 SIT z izdajo 45.000 na-
vadnih imenskih prosto prenosljivih delnic,
v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
163,372.000 SIT.

Novo izdane delnice dajejo imetnikom
pravice v skladu s statutom družbe.

Prodajna cena za delnico na dan 12.
6. 2001 znaša 2.000 SIT in se revalorizi-
ra z rastjo cen na drobno do dneva vplači-
la za delnico.

Povečanje osnovnega kapitala se izve-
de z denarnim vplačilom delnic v višini
90,000.000 SIT.

Delnice se lahko vpišejo najkasneje do
1. 3. 2002 in vplačajo z gotovinskim na-
kazilom najkasneje do 1. 4. 2002 na žiro
račun št. 51530-601-12776, pri Agenciji
za plačilni promet.

Osnovni kapital se poveča za vplačane
delnice do 1. 4. 2002.

Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapi-
tala v sodni register.

Prednostno pravico do nakupa imajo
obstoječi delničarji družbe v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pred
zvišanjem. Rok za uveljavitev te pravice je
1. 2. 2002.

Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva us-
kladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetimi odločitvami, na nadzorni
svet družbe.

Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
znesek osnovnega kapitala in število del-
nic uskladi z dejanskim vpisom in vplači-
lom novo izdanih delnic.

Skupščina prenaša pooblastilo za spre-
membo statuta, ki zadeva uskladitev nje-
govega besedila s tem sklepom sprejeti-
mi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
in izvolitev novega člana nadzornega sve-
ta predstavnika delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina razre-
ši člana nadzornega sveta predstavnika
delničarjev Šebat Janeza, Smokuč 22, Ži-
rovnica.

Skupščina izvoli Stojana Štefana, Blej-
ska Dobrava 110, Jesenice, za člana nad-
zornega sveta predstavnika delničarjev,
do konca mandatnega obdobja.

Skupščino se seznani, da je svet de-
lavcev Jem, d.d., zaradi prenehanja de-
lovnega razmerja razrešil člana nadzorne-
ga sveta Zdravka Zimo in izvolil Mira Dui-
ča za novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev, do konca mandat-
nega obdobja.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo Ernst & Young, d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov 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 zase-
danja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih toč-
kah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega pre-
vzema glasovnic za glasovanje na skup-
ščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci 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.

JEM, Jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice

uprava družbe

Razširitev dnevnega reda

Št. 901-0/7 Ob-49795

V skladu z določili drugega odstavka
284. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah in 15. člena Statuta banke sporoča
uprava Nove Kreditne banke Maribor,
d.d., Maribor na zahtevo delničarja Re-
publike Slovenije (sklep 28. seje Vlade
Republike Slovenije z dne 24. 5. 2001)

dopolnitev dnevnega reda
6. seje skupščine,

sklicane za dan 27. 6. 2001, v prosto-
rih Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, in sicer z dodatno točko dnevnega re-
da ter predlogom sklepa, kot sledi:

Za obstoječo 5. točko dnevnega reda
se doda nova 6. točka, ki se glasi:

6. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta Nove KBM d.d. Maribor.

Predlog sklepa: zaradi prenehanja
mandata dosedanjim članom nadzornega
sveta s potekom te skupščine se imenuje
nov 9 članski nadzorni svet banke. Novo
izvoljeni člani nadzornega sveta z zaključ-
kom te skupščine nastopijo svoj mandat,
ki traja do zaključka letne skupščine ban-
ke, ki odloča o letnem poročilu banke za
poslovno leto 2004 oziroma do zaključka
prve redne skupščine banke v letu 2005,
če skupščina ne odloča o letnem poročilu
banke za poslovno leto 2004.

Za člane novega nadzornega sveta se
imenujejo:

1. Darko Tolar
2. Herman Rigelnik
3. Gonzalo Caprirolo Cattoretti
4. Silvan Križman
5. Janez Erjavec
6. Janko Deželak
7. Ernest Enbenšpanger
8. Emil Tomažič
9. Franjo Bobinac
Dosedanja 6. točka dnevnega reda po-

stane 7. točka dnevnega reda.
Nova KBM, d.d., Maribor

uprava
dr. Jože Glogovšek

predsednik
Matjaž Kovačič

član
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Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/2001 S-49431
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

2/2001, z dne 23. 5. 2001, v smislu dru-
gega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Gastrospe-
im – Design storitve, svetovanje, proiz-
vodnja in prodaja, posredovanje, ekste-
rier in oprema, interier, inventar, marke-
ting d.o.o., Remčeva 7, Ptuj – v stečaju.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh, po objavi sklepa.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 5. 2001

St 4/2001 S-49461
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

4/2001 z dne 23. 5. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Petovia trgovina
– turizem d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj.

Odslej firma glasi: Petovia trgovina – tu-
rizem d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku 2 mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnavajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 11. 9.
2001 ob 9. uri v sobi 26/II, tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 5. 2001

St 21/2000 S-49462
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

21/2000, z dne 23. 5. 2001, v smislu dru-
gega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom LVM podje-
tje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo
in storitve d.o.o., Pobrežje 148/b, Videm
pri Ptuju – v stečaju.

Zoper ta skle se lahko upniki pritožijo v
15 dneh, po objavi sklepa.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 5. 2001

St 52/2001 S-49463
To sodišče je s sklepom z dne 18. 5.

2001 pod opr. št. St 52/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Je-
rovšek Computers Trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Domžale, Brezniko-

va ulica 17, Domžale, matična številka
5388023, šifra dejavnosti 30.020.

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

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago tejratve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (18. 5.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obreti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– CHS d.o.o., Cesta v Gorice 40, Ljub-
ljana,

– Alterna d.o.o., Leskoškova 4, Ljublja-
na,

– Dolenjska banka d.d., Seidlova 3, No-
vo mesto,

– Pomurska banka d.d., Trg zmage 7,
Murska Sobota,

– Klavdija Mur, Jevnica 14b, Kresnice,
kot predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001

St 38/2001 S-49464
To sodišče je s sklepom St 38/2001

dne 21. 5. 2001 začelo likvidacijski posto-
pek nad naknadno najdenim premoženjem
nekdanje pravne osebe Iskra SOZD elek-
trokovinske industrije n.sol.o., Trg revo-
lucije 3, Ljubljana.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Marina Pilej iz Ljubljane.

Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni regi-
ster.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 21. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2001

St 8/2001 S-49465
To sodišče je s sklepom St 8/2001 z

dne 22. 5. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom B & C TEPRO Marketing,
zastopstva, trgovina d.o.o., Ježa 6, Ljub-
ljana, matična številka 4470735, šifra de-
javnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.

Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazai o ob-
stoju terjatve in kolkovane s predpisano so-
dno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 9. 2001 ob 12.15 soba 368/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

St 70/2000 S-49466
To sodišče sklicuje narok za izvolitev

upniškega odbora nad dolžnikom Škocjan
Gostinstvo d.o.o., Partizanska 1, Cerkni-
ca za dne 10. 7. 2001 ob 10.15 v sobi
352/III.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

St 25/2001 S-49467
To sodišče na podlagi 101. in 102. čle-

na ZPPSL objavlja oklic
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča

opr. št. St 25/2001 z dne 18. 5. 2001 se
nad dolžnikom Euromec, proizvodnja, tr-
govina in posredovanje, d.o.o. Koper, Fer-
rarska 14, matična številka 5409063, šifra
dejavnosti 70.250, začne stečajni postopek.

Za stečajnega upravitelja se določi Ja-
nez Golob iz Ljubljane, Mivka 27.

Ta sklep se po uradni dolžnosti vpiše v
registrski vložek št. 1/01439/00 tukajšnje-
ga sodišča in se poleg dolžnikove firme do-
data besedili “v stečaju”.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 26. 9.
2001 ob 9. uri v sobi št. 153/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic je bil nabit na sodno desko tukaj-
šnjega sodišča dne 18. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2991
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St 112/2000 S-49468
To sodišče je pod opr. št. St 112/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
CSM, podjetje za storitve, trgovino in
zastopanje d.o.o., Gregorčičeva 28, Ma-
ribor in njegovimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
0,5% po pravnomočno potrjeni prisilni po-
ravnavi.

Razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 60% od ugotovljene terjatve v
roku treh let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi.

Razred C – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
15. 5. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2001

St 21/94 S-49469
Stečajni postopek nad dolžnikom: GLIN,

Stavbno pohištvo d.o.o. Nazarje – v ste-
čaju se zaključi.

Zaključek stečajnega postopka se obja-
vi na oglasni deski.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: GLIN, Stavbno pohištvo d.o.o.
Nazarje iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2001

St 20/2001 S-49470
To sodišče je s sklepom opr. št. St

20/2001, z dne 23. 5. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Gaš-
per proizvodnja stavbnega pohištva in
žagarstvo d.o.o., Dobrava 42, Radlje ob
Dravi, matična številka dolžnika 5355796,
šifra dejavnosti dolžnika 20.300 ter odredi-
lo imenovanje upniškega odbora v sestavi:

– Žaga Gašper d.o.o., Spodnja Vižinga
69, Radlje ob Dravi,

– Koroška banka d.d., Slovenj Gradec
Bančna skupina nove Ljubljanske banke,
Glavni trg 30, Slovenj Gradec,

– Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana,

– Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih
in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. okto-
bra 57, Stari trg pri Ložu,

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

– Kristal Maribor, proizvodnja, montaža
in trgovina z ravnim steklom d.d., Stritarjeva
24, Maribor,

– Ivan Golob, Vas 37d, Radlje ob Dravi,
kot delavski zaupnik.

II. Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek. Na-
verški vrh 3/c, Ravne na Koroškem.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnav v Ura-
dnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 23. 5.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 5. 2001

St 45/2000 S-49504
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

45/2000 dne 22. 5. 2001 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Konmark, d.d., Ma-
sarykova 23, Ljubljana, zaključilo stečajni
postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se lahko pritožijo zoper sklep v
roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

St 34/2000 S-49505
To sodišče je s sklepom opr. št. St

34/2000 z dne 26. 4. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Univerzale, industrija oblačil Domžale,
d.d., Domžale, Slamnikarska 4 in njego-
vimi upniki.

Ugotovi se, da se za upnike 1. razreda
(Banka Domžale, d.d., Banka Trbovlje, d.d.
ter SKB banka, d.d.) položaj po sklenjeni
prisilni poravnavi za zavarovane terjatve v
višini 70% ne spremeni.

Ugotovi se, da so upniki 2. razreda (Ban-
ka Domžale, d.d., Banka Trbovlje, d.d. ter
SKB banka, d.d.) kot ločitveni upniki s po-
sebno pisno izjavo pristali na spremembo
obveznosti dolžnika za terjatve, zavarovane
z ločitveno pravico, in sicer tako, da se 30%
terjatev, zavarovanih z ločitveno pravico, re-
programira z rokom plačila 10 let po prav-
nomočnosti sklepa o potrditvi prisilne po-
ravnave z obrestno mero TOM +4%, terja-
tve pa ostajajo še naprej zavarovane.

Upnikom 3. razreda izplača dolžnik 20%
na dan 21. 2. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa z obrestno mero TOM +0%, za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila.

Prilogi sklepa sta: seznam upnikov z viši-
no prijavljene terjatve, ugovarjane terjatve

ter ugotovljenimi terjatvami (priloga 1) in sez-
nam upnikov z glasovalnimi pravicami in gla-
sovanjem (priloga 2).

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 4. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 18. 5.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2001

St 58/2000 S-49506

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
58/2000 z dne 22. 5. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Roiss, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta v kostanj 5, Ljubljana.

Po pravnomočnosti se stečajni dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2001

St 12/95 S-49603

To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Me-
talna montaža, inženiring, oprema,
d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 18. 6.
2001 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2001

St 49/99-28 S-49605

To sodišče je s sklepom opr. št. St
49/99 z dne 10. 1. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom, samostojnim po-
djetnikom Sahitaj Ilazom, s firmo Splo-
šna gradbena dejavnost Sahitaj Ilaz,
s.p., Falska 110, Ruže in za stečajno upra-
viteljico določilo Alenko Gril, dipl. ek., stan.
Lorbekova 17, Limbuš.

To sodišče je s sklepom opr. št. St
49/99 z dne 24. 5. 2001 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom, samostojnim
podjetnikom Sahitaj Ilazom, s firmo Splošna
gradbena dejavnost Sahitaj Ilaz, s.p. – v
stečaju, Falska 110, Ruše, ker premože-
nje, ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka in je tudi ne-
znatne vrednosti.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2001

St 12/99-44 S-49607

To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 12/99 na seji senata dne 24. 5. 2001
sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Iskra
elektroliti, proizvodnja elektrolitskih
kondenzatorjev, d.o.o. – v stečaju, Mo-
kronog, Stari trg 36, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik Iskra elektroliti, proizvodnja elektrolit-
skih kondenzatorjev, d.o.o. – v stečaju, Mo-
kronog, Stari trg 36, izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 2001
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Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00013 IZ-4118
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2001/00013, ki ga je dne 15. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičnini, to je na sa-
mostojni hiši, stoječi na parc. št. 91/5 stav-
bišče, dvorišče, vl. št. 842, k.o. Črnomelj,
pridobljena po prodajni pogodbi, sklenjeni
med prodajalkami Ferdinando Fink, Podov-
nica 7, Notranje Gorice, Natalijo Novak, No-
va Loka 14, Črnomelj in Bredo Jerman, Vi-
niška 20, Črnomelj, dne 30. 7. 1999 in
zastaviteljico Cvetko Ido iz Ljubljana Polje,
Pot na Labah 45, zastavna pravica v korist
upnice SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdov-
ščina 4, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pripadki, z
dobo vračanja 137 mesecev ter ostalimi po-
goji, ki izhajajo iz notarskega zapisa, opr.
št. SV 376/99 z dne 9. 8. 1999, notarja
Janeza Ferleža iz Črnomlja.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 3. 2001

Z 2001/00080 IZ-4432
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00080, ki ga je dne 26. 4. 2001 iz-
dalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na triinpolsobnem stanovanju št.
B1-L3-II-1, v 2. nadstropju, v neto koristni
površini 88,36 m2, s kletnim prostorom v
izmeri 2,99 m2 in parkirnim mestom št. 77, v
kletni garaži na naslovu Ljubljanska c. 12,
Trzin, stoječe na parc. št. 111/1, 119/27 in
119/28, vpisane v z.k. vložek št. 218, parc.
št. 113/1, vpisane v z.k. vložek 1986 in
parc. št. 120/4, vpisana v z.k. vložek št.
1356, vse k.o. Trzin, ki je last dolžnika, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Celje,
d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 4. 2001

Z 2001/00057 IZ-4434
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00057, ki ga je dne 12. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju, sto-
ječem na parcelah 119/27, 119/08,
119/7, 111/4, 113/6, 1600/8, 111/1,
113/1 in 120/4, vse k.o. Trzin, na naslovu
Trzin, Ljubljanska c. 12, z oznako B
1-L-3-III-1, v velikosti 88,36 m2, kletnim pro-
storom 3,03 m2 in parkirnim mestom št. 67,
kar predstavlja idealen delež celotnega ob-
jekta, in sicer skupni prostori lamele
511/10000, skupni prostori pritličja objek-
ta B1 119/10000, skupni prostori celotne-
ga objekta B1 94/1000, funkcionalnem
zemljišču 94/10000 in skupnih prostorih
garažne kleti 58, 14/10000, ki je last dol-
žnikov, zastavna pravica v korist upnice Ban-
ke Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 4. 2001

In 78/00 IZ-4398
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnice A banke, d.d., Ljubljana, Glav-
na podružnica Koper, Ferrarska 10, Koper,
ki jo zastopa odv. Giani Flego iz Kopra,
zoper dolžnika Marjana Fujana, Kajuhova 1,
Portorož, zaradi izterjave 3,684.655,90 SIT
s pp, dne 19. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se dolžnikova nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, poslovni prostor,
lokal št. 5, v izmeri 57,85 m2, v objektu
Beblerjeva 1 (Center za Gradom), Koper,
stoječe na parceli št. 249, 261 in 262, k.o.
Semedela. Nepremičnina je last dolžnika na
podlagi pogodbe o prenosu poslovnega pro-
stora med SP Galeb Izola in dolžnikom, skle-
njene dne 24. 12. 1991, št. CzG-01-p/90.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2001

In 77/00 IZ-4491
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom, d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, zoper dolžnico Zlato Cingerle,
Hrvatini 72, Ankaran, zaradi izterjave
216.760 SIT, na naroku za rubež nepre-
mičnine, dne 18. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina dolžnice, stano-
vanje št. 16, v izmeri 44 m2, na Kvedrovi 16
v Kopru, v večstanovanjski hiši, ki stoji na
parceli št. 249/1, vl. št. 158, k.o. Semede-
la, ki je last dolžnice, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja, št.
A1-2/511-93, sklenjene med podjetjem
dom Koper in dolžnico, dne 21. 10. 1993.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnika, sicer sto-
ri kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 4. 2001

Z 2000/00157 IZ-4413
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00157 z dne 4. 4. 2001,
so bili poslovni prostori v poslovnem objektu
na naslovu Železna cesta 14, Bežigrad, Ljub-
ljana, in sicer poslovni prostori na osi K-R v
V. nadstropju od osi K-N ter osi 3-4, kar
znaša skupaj 147,29 m2 in dve parkirni me-
sti v I. kleti št. 5 in 6, s solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter

funkcionalnem zemljišču, ki stavbi pripada in
to je na parc. št. 1796/31, pripisani pri vl. št.
2569, k.o. Bežigrad, ki so last dolžnika, z
dnem 4. 4. 2001 zarubljeni v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 2,168.176,80 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001

Z 2001/00100 IZ-4415
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00100, ki ga je dne 25. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 11
v skupni neto izmeri 36,13 m2, ki se nahaja
v pritličju poslovno trgovskega centra na na-
slovu Cesta 24. junija 23 v Ljubljani, ki je
last dolžnika BIK, d.o.o., Ljubljana, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 16-11/00 z
dne 18. 12. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Union Consult, d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 68, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Krekove banke, d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 12,484.290 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2001

Z 2001/00562 IZ-4420
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00562, ki ga je dne 25. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
15, v 3. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Glavarjeva 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 96,90 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču,
vpisanem na parc. št. 100/4, vl. št. 814,
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 3. 2001,
sklenjene s prodajalci Jožetom Medve-
škom, Glavarjeva 8, Ljubljana, Metko Med-
vešek Miloševič, Cesta v Zgornji log 47,
Ljubljana in Igorjem Medveškom, Medve-
dova 25, Maribor, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2001

In 1998/00657 IZ-4428
In 1999/00287
In 1999/00724
In 2000/00724

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 11. 1998, opr. št. In
1998/00657, je bil dne 3. 4. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Metalke stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, ru-
bež dvosobnega stanovanja št. 6, v izmeri
58,48 m2, na naslovu Škofjeloška 13 v
Medvodah, last dolžnice Marte Bevk, Ško-
fjeloška 13, Medvode.

In 01/00151 IZ-4430
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 8. 3. 2001, opr.
št. In 01/00151, je bil dne 19. 4. 2001
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
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na, rubež trisobnega stanovanja št. 11 na
naslovu Ziherlova 10, Ljubljana, v izmeri
77,45 m2, last dolžnika Korić Enes.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2001

Z 2001/00544 IZ-5493
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00544, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
24 v šestem nadstropju stanovanjskega blo-
ka na naslovu Streliška ul. 1, Ljubljana, vl.
št. 278, k.o. Poljanski nasip, v skupni izme-
ri 50,79 m2, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
2000, sklenjene s prodajalkama Baras Anjo
in Kraut Anico, zastavna pravica v korist
upnice Zveze Bank, z.o.o., Paulitschgasse
5, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 50.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001

Riz 29/99 I-512
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank, sklenjenega v obliki notarskega za-
pisa št. SV 34/99 z dne 14. 1. 1999, no-
tarja Friderika Bukoviča, TPC “City”, Vita
Kraigherja 5, Maribor, s sklepom opr. št.
Riz 29/99 z dne 1. 2. 1999, odredilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo poslovnega prostora na naslovu Trg
revolucije 7, Maribor, v pritličju poslovne
stavbe v izmeri 108,84 m2, ki je v izključni
lasti Kovinotehne, d.d., Celje, Mariborska
7, na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 1. 1963, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Banke Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper, v višini 9,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 1999

Z 2000/01244 IZ-4219
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 1027/2000 z dne 14. 12. 2000, v skla-
du s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2000/01244, dne 29. 3. 2001 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, dvosobnega stanovanja št. 163, v
izmeri 58,80 m2, ki se nahaja v šestem
nadstropju večstanovanjske hiše v Prušni-
kovi ulici 44 v Mariboru, last dolžnika in
zastavitelja Slavka Šege, na podlagi prodaj-
ne pogodbe, sklenjene s prodajalko Ber-
nardo Masten, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice SKB Banke, d.d., Ljubljana, v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2001

Z 2001/00276 IZ-4435
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazumov strank, sklenjenih na podlagi
251. člena ZIZ pri notarki Dušici Kalinger iz
Maribora, št. SV 1364/00 z dne 28. 11.
2000 in št. SV 311/01 z dne 4. 4. 2001, v
skladu s sklepom o zavarovanju opr. št. Z

2001/00276, dne 6. 4. 2001 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki še ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, poslovnega prostora št. 52, v
izmeri 107,15 m2, v prvem nadstropju, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih
v izmeri 6,65 m2 in solastniškim deležem na
skupnih prostorih trgovskega dela v izmeri
10,52 m2, poslovnega prostora št. 53, v
izmeri 114,95 m2, v prvem nadstropju, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih
v izmeri 7,14 m2 in solastniškim deležem na
skupnih prostorih trgovskega dela v izmeri
11,29 m2 in poslovnega prostora št. 54, v
izmeri 114,95 m2, v prvem nadstropju, s
solastniškim deležem na skupnih prostorih
v izmeri 7,14 m2 in solastniškim deležem na
skupnih prostorih trgovskega dela v izmeri
11,29 m2, ki se nahajajo v stavbi BTC, sto-
ječi na parc. št. 565/5, pripisani k vložni št.
675, k.o. Razvanje, last dolžnika TI Klub,
finančno podjetje, d.d., Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene s proda-
jalcem Nepremičnine, d.o.o., Maribor, v za-
varovanje denarnih terjatev upnice Krekove
banke, d.d., Maribor, v višini 20,000.000
SIT in 8,900.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2001

Z 2001/00298 IZ-4436
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora št. SV
305/01 z dne 28. 3. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00298, dne 17. 4. 2001 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiško knjigo, lokala št. 11, v izmeri 15,55
m2, v pritličju objekta, lokala št. 9, v izmeri
41,08 m2, od tega se del prostora v izmeri
20,54 m2 nahaja v pritličju in del v izmeri
20,45 m2, v kleti objekta in enoinpolso-
bnega stanovanja št. 2, v izmeri 39,27 m2

(od tega kletni boks v izmeri 4,37 m2), ki
se nahaja v pritličju objekta, vse v poslov-
no-stanovanjskem objektu, zgrajenem na
parc. št. 382, 392/3, 2760/6 in 383/1,
pripisanih k vl. št. 1115, k.o. Tezno, last
dolžnika Davorina Flisa, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 1. 2. 2001, sklenjene s
prodajalcem Sortima, d.o.o., Maribor, v za-
varovanje denarne terjatve upnice Poštne
banke Slovenije, d.d., Maribor, v višini
18,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2001

Z 2001/00331 IZ-5472
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 328/2001 z dne 20. 4. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00331, dne 23. 4. 2001 opravilo ru-
bež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško
knjigo:

– dvosobnega stanovanja z oznako
S1.1.03B, v izmeri 43 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjsko-poslovnega
objekta “Betnavska 3” v Mariboru, last dol-
žnice Aleksandre Kolarič, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 26. 3. 2001, skle-

njene s prodajlcema Vladimirjem in Danilo
Lešnik ter

– dvosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
54,17 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
skega bloka na Goriški 17/c v Mariboru,
last zastaviteljev Milana in Ivanke Pantović,
vsakega do 1/2 celote, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 2730/93 z dne 1. 3. 1993,
sklenjene s prodajalko Občino Maribor, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, v višini
27.900 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2001

Z 48/2000 IZ-9025
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 48/2000-3, ki ga je dne 28. 6. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na trisobnem stanovanju v
enostanovanjski stavbi (vrstna hiša) v Mur-
ski Soboti, Jakobovo naselje 23, v izmeri
68,25 m2, ki stoji na parc. št. 2803/32,
vpisani pri vl. št. 2827, k.o. Murska Sobo-
ta, ki je last zastaviteljev, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 11. 1991 in aneksa št. 1 k tej pogodbi
z dne 20. 12. 1995, zastavna pravica v ko-
rist upnika, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 11,912.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 6. 2000

Z 2001/00021 IZ-4425
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 1665/00 z dne 9. 10. 2000 in sklepa
tega sodišča, opr. št. Z 2001/00021 z dne
21. 2. 2001, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi trisobno stanovanje v izmeri 98,62
m2, v Straži pri Novem mestu, Gradiška uli-
ca 36, v prvem nadstropju objekta, ki stoji
na parc. št. 197/4, vpisani v vl. št. 886,
k.o. Gor. Straža, s pripadajočim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču objek-
ta, pridobljeno na podlagi prodajne pogod-
be z dne 29. 5. 1995, sklenjene med Vin-
tar Mijo, roj. 18. 8. 1951, Vavta vas 30,
Straža, kot prodajalko ter Tavčar Jurijem,
roj. 20. 4. 1963, Stara cesta 1, Straža pri
Novem mestu in Tavčar, roj. Klemenčič Moj-
co, roj. 1. 5. 1965, Smrečnikova ulica 24,
Novo mesto, sedaj oba stanujoča v Straži,
Gradiška ul. 36, kot kupcema in overjeno
pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu,
dne 30. 5. 1995, pod št. OV 1663/1995.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 2. 2001

In 30/00 IZ-5470
Okrajno sodišče v Sežani je v izvršilni

zadevi upnika Komunalno stanovanjsko po-
djetje, d.d., Partizanska 2, Sežana, ki ga
zastopa odv. Igor Trebec iz Postojne, proti
dolžniku Dodič Vladimiru, Ivana Turšiča 7,
Sežana, zaradi izterjave 398.203,50 SIT s
pp, dne 14. 5. 2001 na podlagi drugega in
tretjega odstavka 211. člena ZIZ, sestavilo
naslednji zapisnik o rubežu nepremičnine:
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Zarubi se stanovanje na naslovu Ivana
Turšiča 7 v Sežani, last dolžnika do 1/3, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 10.
1993, sklenjene med prodajalcem Podje-
tjem Preskrba Sežana, Partizanska 71 in
kupci Dodič Vladimirjem, Dodič Borutom in
Dodič Matejo, vsak do 1/3, s popisom sta-
novanja v izmeri 41,20 m2, ki obsega kuhi-
njo, sobo, kopalnico z WC, predsobo, ložo
in klet.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe skle-
pa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino.
Dolžniku je prepovedano razpolagati z za-
rubljeno nepremičnino, jo poškodovati, uni-
čiti ali kako drugače preprečiti plačilo upni-
ku, sicer stori kaznivo dejanje po 229. čle-
nu kazenskega zakonika RS.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
(poplačilna pravica) tudi v primeru, če pri-
dobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 5. 2001

In 2000/00139 IZ-4477
Na podlagi pravnomočne in izvršljive po-

ravnave Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-
cu, N 23/99 z dne 7. 1. 2000, se opravi v
korist upnika Leopolda Lešnika, Čečovje 7,
Ravne na Koroškem in v breme dolžnice
Rahele Medic, Javornik 24, Ravne na Koro-
škem, rubež s popisom nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanova-
nja, ki je last dolžnice Rahele Medic, št. 2,
ležečega v pritličju stanovanjske zgradbe,
Javornik 24, Ravne na Koroškem, v izmeri
80,94 m2, s pripadajočo kletjo, pri čemer
stoji stanovanjska hiša na parc. št. 97/8 in
je pripsana pri vl. št. 744, k.o. Ravne na
Koroškem, pridobljenega na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 95A/91 z dne 14. 6.
1993, sklenjene med prodajalcem Stano-
vanjskim podjetjem, d.o.o., Prežihova 7,
Ravne na Koroškem in kupcem Rahelo Le-
šnik, Javornik 24, Ravne na Koroškem.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 25. 4. 2001 ima pomen zaz-
nambe izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 4. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 88/2000 SR-4474
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni

sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke ml. Sarah Skubic,
Semič 44c, Semič, ki jo zastopa mati kot
zakonita zastopnica Jasmina Kadić, Semič
44c, Semič, ki ju obe zastopa pooblašče-
nec odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, proti
toženi stranki Milanu Skubicu, Krnica 30,
Zg. Gorje pri Bledu, sedaj neznanega bivali-
šča, zaradi plačila preživnine, v smislu 82.
člena zakona o pravdnem postopku, dne
4. 5. 2001 postavlja začasnega zastopnika
toženi stranki Milanu Skubicu, Krnica 30,
Zg. Gorje pri Bledu, sedaj neznanega
bivališča.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik – odvetnik Jože Petrovčič iz
Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 16.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Milana Skubica, Krnica
30, Zg. Gorje pri Bledu, sedaj neznanega
bivališča vse do takrat, dokler le-ta ali nje-
gov pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 5. 2001

P 38/99 SR-5536
Neznanim dedičem po pok. Nemec

Frančiški, se Nemec Zofiji, Nemec Mariji,
Nemec Masimu in Nemec Adi, z neznanimi
bivališči, za potrebe predmetnega postop-
ka na predlog tožeče stranke postavi zača-
sni zastopnik notar Aleksander Ternovec,
Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.

O postavitvi začasnega zastopnika obve-
sti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.

Začasni zastopnik ima v postopku za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžno-
sti zakonitega zastopnika, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
CSD ne sporoči sodišču, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 5. 2001

I P 104/99 SR-4446
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke SKB Banke, d.d., Aj-
dovščina 4, Ljubljana, proti toženi stranki 1.
Ferid Korlat, naslov neznan in 2. Mevlja Kor-
lat, Podmilščakova 10, Ljubljana, ki jo za-
stopajo Margareta Zakonjšek Rupnik, Maja
Stankić Rupnik in Zoran Stankić, odvetniki
iz Ljubljane, zaradi plačila 2,644.062,10
SIT, dne 19. 3. 2001, sklenilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (Ur. l. RS, št. 26/99, v nadaljevanju
ZPP), se prvotoženi stranki Feridu Korlatu,
naslov neznan, postavlja začasni zastopnik
Marko Pirnat, odvetnik v Ljubljani.

Začasni zastopnik bo zastopal prvotože-
no stranko v pravdni zadevi opr. št. I P
104/99, dokler prvotožena stranka ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2001

I P 1186/2000 SR-4447
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Publikum, borzno po-
sredovanje, d.d., Miklošičeva 38, Ljublja-
na, ki jo zastopa odvetniška družba Taljat,
Tratnik, Sočan in Bogataj, odvetniki iz Ljub-
ljane, proti toženi stranki Černič Bojanu, Vi-
ška cesta 42, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, zaradi plačila 83.300 SIT (pcto
333.200 SIT) s pripadki, dne 25. 4. 2001
sklenilo:

toženi stranki Bojanu Černiču, neznane-
ga prebivališča, se v zadevi opr. št. I P
1186/2000 postavi začasni zastopnik, od-
vetnik Horvat Vladimir, Vodnikova 172, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2001

III P 1376/2000 SR-5528
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni

sodelavki Nataši Koščak, v pravdni zadevi to-
žeče stranke mld. Jan Pirc Nikolić, Ul. Nade
Ovčakove 26, Ljubljana, ki jo zastopa zakoni-
ta zastopnica Julijana Pirc, naslov isti, proti
toženi stranki Damijanu Nikoliću, neznanega
prebivališča, zaradi plačila preživnine pcto
75.000 SIT, dne 3. 5. 2001, sklenilo:

toženi stranki Damijanu Nikoliću, neznane-
ga prebivališča, se v zadevi opr. št. III P
1376/2000 postavi začasni zastopnik, od-
vetnik Hajtnik Zoran, Slovenska 24, Mengeš.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler stranka ali
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2001

Z 2000/00060 IZ-4097
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zadevi

za zavarovanje denarne terjatve upnice Re-
publike Slovenije, Ministrstva za finance,
Davčne uprave Republike Slovenije, Dav-
čnega urada Ljubljana, izpostava Ljubljana
Moste Polje, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo, Zunanji oddelek v Kranju, proti
dolžniku Smajlju Laliću, Kopališka 21, Ško-
fja Loka, dne 12. 3. 2001 sklenilo:

dolžniku Smajlju Laliću, zadnje znano bi-
vališče Kopališka 21, Škofja Loka, sedaj
neznanega bivališča, se postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Peter Osolnik iz Škofje
Loke.

Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžni-
ka v postopku, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 12. 3. 2001

Oklici dedičem

D 93/97 OD-3514
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Maučec Jožefu, roj.
10. 3. 1935, drž. RS, poročenem, umrlem
18. 2. 1997, nazadnje stanujočem v Ihra-
nu, Emonska ulica II. št. 2. Po doslej zbra-
nih podatkih sodišče ugotavlja, da so se
dediči I. dednega reda odpovedali dedova-
nju. Ker sodišču ni znan nobeden izmed
dedičev II. dednega reda, dediči I. dednega
reda pa tudi ne vedo za naslove bratov in
sester zapustnika, sodišče s tem oklicem
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poziva tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine kot dediči II. dednega reda, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta.

Po preteku oklicnega roka bo razpisana
zapuščinska obravnava in bo zadeva zaklju-
čena v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001

D 260/94 OD-5524
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče

zapuščinski postopek po pokojnem Spasov
Jovanu, sinu Milana, rojenem 28. 3. 1937,
nazadnje stanujočem na Jesenicah, C. re-
volucije 6, ki je umrl dne 6. 9. 1994.

Dediči zapustnika niso znani, zato na
podlagi določila 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da ima-
jo na podlagi zakona pravico do dediščine
po pokojnem Spasov Jovanu, da se prigla-
sijo pri naslovnem sodišču v roku enega
leta po objavi tega oklica.

Sodišče bo po poteku postavljenega ro-
ka opravilo in zaključilo zapuščinski posto-
pek na podlagi podatkov, s katerimi razpo-
laga, tudi če se morebitni dediči ne bodo
priglasili sodišču.

Okrajno sodišče na jesenicah
dne 14. 5. 2001

Oklici pogrešanih

N 14/2001 PO-5514
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagatelja Erzetič Antona, Varda
20, Kromberk, Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnica Jelena Trunkl iz Nove Gorice, po-
stopek za razglasitev za mrtvo Erzetič Matil-
do, pok. Jožefa, roj. 29. 9. 1909 iz Brdic
pri Kožbani, ki jo zastopa skrbnik Žarko Šu-
ligoj, Varda 18, Kromberk, Nova Gorica.

O pogrešani razen izpiska iz rojstne ma-
tične knjige, da je imenovana živela, ne ob-
staja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešani, naj to javijo tukajšnjem sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 5. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

LJUBLJANA

Rg-6839
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 2001/07460 z dne 22. 5.
2001, pri subjektu vpisa KORŽE, družba za
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Beet-
hovnova 12, 1000 Ljubljana, vpisanem pod
vložno št. 1/27531/00, vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča vpis sklepa o začetku
likvidacije, spremembo firme in zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5935962
Firma: KORŽE, družba za svetovanje,

d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Skrajšana firma: KORŽE, d.o.o., Ljub-

ljana – v likvidaciji
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Korže Uroš, Dunajska cesta 103,
1000 Ljubljana, razrešitev 23. 4. 2001, za-
stopa brez omejitev; likvidator Korže Uroš,
Dunajska cesta 103, 1000 Ljubljana, ime-
novanje 23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: sklep skupščine z
dne 23. 4. 2001 o začetku redne likvidaci-
je. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS.

Rg-6840
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 2001/07461 z dne 22. 5.
2001, pri subjektu vpisa A.T.A. CONSUL-
TING, družba za poslovno in ekonomsko
svetovanje, d.o.o., sedež: Parmova 41,
1000 Ljubljana, vpisanem pod vložno št.
1/29797/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis sklepa o začetku likvidacije,
spremembo firme in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1216201
Firma: A.T.A. CONSULTING, družba za

poslovno in ekonomsko svetovanje,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji

Skrajšana firma: A.T.A. CONSULTING,
d.o.o. – v likvidaciji

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Buda Gorazd, Ljubljanska 8, 6230
Postojna, razrešitev 23. 4. 2001, zastopa
brez omejitev; likvidator Buda Gorazd, Ljub-
ljanska 8, 6230 Postojna, imenovanje
23. 4. 2001.

Skupščinski sklep: sklep skupščine z
dne 23. 4. 2001 o začetku redne likvidaci-
je. Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRŠKO

Srg 4/95 Rg-4302
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagateljev Igorja Šušuliča, Nad Vr-
bino 2, Brežice, Ivka Pipića, Kosovelova 3,
Brežice in Patricije Filipčič, Bizeljska c. 59,
Brežice, za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
IPI-Comerce, Trženje in proizvodnja, d.o.o.,
Brežice, Kosovelova ul. 3, Brežice, objavlja
sklep:

družba IPI-Comerce, Trženje in proiz-
vodnja, d.o.o., Brežice, Kosovelova ul.
3, Brežice, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Igor Šušulič, Nad Vrbino
2, Brežice, Ivko Pipić, Kosovelova 3, Breži-
ce in Patricija Filipčič, Bizeljska c. 59, Bre-
žice, z ustanovitvenim kapitalom 10.900
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 10.900
SIT prenese v celoti na ustanovitelje Igorja
Šušuliča, Ivka Pipića in Patricijo Filipčič.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 5. 1996

Srg 11/95 Rg-4304
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagateljev Koritnik Primoža, Gub-
čeva 10, Brežice, Šušulič Igorja, Nad Vrbi-
no 2, Brežice in Pipić Ivka, Kosovelova 3,
Brežice, za prenehanje po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
PHOENIX – COMMERCE, trgovinsko in go-
stinsko podjetje, d.o.o., Brežice, Kosovelo-
va ul. 3, Brežice, objavlja sklep:

družba PHOENIX – COMMERCE, trgo-
vinsko in gostinsko podjetje, d.o.o., Bre-
žice, Kosovelova ul. 3, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Koritnik Primož, Gubče-
va 10, Brežice, Šušulič Igor, Nad Vrbino 2,
Brežice in Pipić Ivko, Kosovelova 3, Breži-
ce, z ustanovitvenim kapitalom 8.001 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.001 SIT
prenese v celoti na ustanovitelje Koritnik
Primoža, Šušulič Igorja in Pipić Ivka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 5. 1996

Srg 678/99 Rg-4465
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko

sodišče je po predlogu predlagatelja Nenezić
Nenada, Cankarjeva 1, Brežice, za vpis pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra na podlagi določila
398. člena zakona o gospodarskih družbah
ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register, dne 3. 5.
2001 po uradni dolžnosti sklenilo:

družba IGRAD, Gradbeni inženiring,
d.o.o., Brežice, Cankarjeva 1, se izbriše
iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Nenezić Nenad,
Cankarjeva 1, Brežice.
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Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 5. 2001

Srg 2099/94 Rg-4468
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu predlagatelja
TRANS, transportno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Šentjanž, Šentjanž 17, za vpis pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra na podlagi določi-
la 398. člena zakona o gospodarskih dru-
žbah ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni regi-
ster, dne 28. 6. 1996 po uradni dolžnosti
sklenilo:

TRANS, transportno in trgovsko po-
djetje, d.o.o., Šentjanž, Šentjanž 17, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Majcen Milan,
Šentjanž 17, Šentjanž.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996

Srg 83/97 Rg-4469
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče na predlog predlagatelja Štaj-
cer Antuna, Durmitorska 29b, Zagreb, R
Hrvaška, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra, na podlagi določila 398. člena za-
kona o gospodarskih družbah ter 25. in 38.
člena uredbe o vpisu družb in drugih prav-
nih oseb v sodni register, dne 4. 9. 1998
po uradni dolžnosti sklenilo:

ACAPULCO, trgovsko izvozno-uvozno
podjetje Brežice, d.o.o., Tomšičeva 2,
Brežice, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Štajcer Antun,
Durmitorska 29b, Zagreb, R Hrvaška.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 1998

Srg 365/97 Rg-4470
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagateljice
Gerjevič Helene, Šentlenart 76b, Brežice,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra na
podlagi določila 398. člena zakona o go-
spodarskih družbah ter 25. in 38. člena
uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register, dne 4. 9. 1998 po uradni
dolžnosti sklenilo:

FRI, finančni in računovodski inženi-
ring, p.o., Šentlenart 76b, Brežice, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Gerjevič Hele-
na, Šentlenart 76b, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Prito-
žbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes
pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 9. 1998

LJUBLJANA

Srg 948/2001 Rg-5512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog BIASSCO, Ljubljana, d.o.o.,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
BIASSCO, Ljubljana, d.o.o., objavlja sklep:

BIASSCO, trgovina in storitve, Ljub-
ljana, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 12. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Škapurević Ibrahim, Te-
šanj Krndija TKD 4, Bosna in Hercegovina
in Škarurević Sabrija, Tešanj, Krndija TKD
4, Bosna in Hercegovina, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2001

Srg 4126/2000 Rg-6214
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe FIN, Finančni inženi-
ring, d.o.o., Gornji trg 4, Ljubljana, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe FIN, Fi-
nančni inženiring, Gornji trg 4, Ljubljana,
objavlja sklep:

družba FIN, Finančni inženiring,
d.o.o., Gornji trg 4, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 3. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Šoškić Branko, Marol-
tova 10, Ljubljana in Šoškić Miloš, Marolto-
va 10, z ustanovitvenim kapitalom
1,635.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Šoškić Branka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2000

Srg 4128/2000 Rg-17191

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe HANZEATIK – IN-
TERNATIONAL, Trgovina za prodajo na de-
belo neživilskih proizvodov ter uvoz in izvoz,
d.o.o., Partizanska 5, Višnja Gora, za pre-
nehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe HANZEA-
TIK – INTERNATIONAL, Trgovina za proda-
jo na debelo neživilskih proizvodov ter uvoz
in izvoz, d.o.o., Višnja Gora, objavlja sklep:

družba HANZEATIK – INTERNATIO-
NAL, Trgovina za prodajo na debelo ne-
živilskih proizvodov ter uvoz in izvoz,
d.o.o., Partizanska 5, Višnja Gora, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 10. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Jedert Severina Boon,
Partizanska 5, Višnja Gora, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter z izbrisom iz registra, prevzame družbe-
nica v celoti.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2000

MARIBOR

Srg 866/2001 Rg-4319
Družba LARUS, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Selnica ob Dravi, Ravna
ul. 2, reg. št. vl. 1/8591-00, katere dru-
žbenika sta Zoran Perkuš in Aleksandra Per-
kuš, oba Ravna ulica 2, Selnica ob Dravi,
po sklepu družbenikov družbe z dne 23. 3.
2001 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Zoran Per-
kuš in Aleksandra Perkuš.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 4. 2001
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NOVA GORICA

Srg 536/2001 Rg-4492

Družba SAMOUPRAVNA SKUPNOST
ZA ŠTIPENDIRANJE OBČINE IDRIJA, s
sedežem Lapajnetova 7, Idrija, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regis-
tru s št. reg. vl. 1-00017-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu vseh usta-
noviteljev družbe z dne 3. 5. 2001.

Ustanovitelji in družbeniki so: Kolektor,
d.o.o., Idrija, Vojkova 10, Iles Lesna indus-
trija Sp. Idrija, d.o.o., Sp. Kanomlja 23/a,
Sp. Idrija, IMP TIO, d.d., Vojkova 4, Idrija,
KGZ Idrija, z.o.o., Vodnikova 2, Idrija, Dom
upokojencev Jožeta Primožiča-Miklavža, Ar-
kova 4, Idrija, RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o.,
Arkova 43, Idrija, Občina Idrija, Mestni trg
1, Idrija, Celes Lesna industrija, d.o.o., Cer-
kno, Pot na zavrte 23, Cerkno, ZD Idrija,
Otona Župančiča 3, Idrija, Ascom, d.o.o.,
Vojkova 10, Idrija in PS Mercator, d.d., Du-
najska 107, Ljubljana, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 5. 2001

Srg 658/2001 Rg-4493

Družba AB – REV, Družba za revidira-
nje Nova Gorica, s sedežem v Solkanu,
Trg M. A. Plenčiča 23, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-03391-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja dru-
žbe z dne 12. 4. 2001.

Ustanovitelj je Bevčič Albert, Ulica Gra-
dnikove brigade 19, Nova Gorica, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovi-
telju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 5. 2001

NOVO MESTO

Srg 95/00042 Rg-107659
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 95/00042 z dne 16. 5.
1997 pod št. vložka 1/00715/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5342775
Firma: SIVI, Trgovina, parketarstvo in

gostinstvo Novo mesto, p.o.
Skrajšana firma: SIVI Novo mesto, p.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  8000  Novo  mesto,  Na  tra-

tah 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Sivec Miran, izstop 30. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-
vzel Sivec Miran, Na tratah 15, Novo me-
sto.

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Atlija Borislav, Železniška cesta 6, Anka-
ran – Ankarano, priglasitveni list, opravilna
št. 17/2/3-1407/94, izdan dne 31. 12.
1994. gnr-55979

Blažič Drago s.p., Seidlova 48, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1439-94, matična št. 5827824, iz-
dan dne 20. 7. 1994. gno-56207

Globočnik Jožica, Smerinje 6, Kranjska
Gora, priglasitveni list, opravilna št. 14-
1002/98, izdan dne 21. 12. 1998.
gnf-56016

Gregorčič Anton, Strelac 9, Šmarješke To-
plice, priglasitveni list, opravilna št. 038/1852-
96, izdan dne 15. 6. 1996. gnm-56059

Mlinarič Jelka, Polana 18, Jurklošter, pri-
glasitveni list, opravilna št. 20-0114/94, iz-
dan dne 11. 5. 1994, 9. 9. 1997, 21. 6.
1999. gnj-56012

Orsag Srečo, Tratnikova 8, Ljubljana-
Šentvid, priglasitveni list, opravilna št. 27-
1478/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnl-56014

Pavlin Ljudmila, Vida Zagoriška cesta 9,
Bled, priglasitveni list, opravilna št. 44-
1051/94, izdan dne 6. 12. 1994. gnn-56008

Pristovnik Maksimiljan, Pregov trg 11,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 036673/2192/00-36/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnl-55910

Reiner Mitja, Tržaška cesta 4, Podčetr-
tek, priglasitveni list, opravilna št. 54-
238/94, izdan dne 19. 5. 1994. gni-56013

Robič Srečko, Zg. Slemen 33/a, Selni-
ca ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0217/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnu-55776

Simončič Jože, Trubarjeva cesta 24,
Šentjernej, priglasitveni list, opravilna št.
038/2069-97, matična št. 1091280, iz-
dan dne 1. 4. 1997. gns-55828

Siročič Marinka s.p., Cesta 9. maja 1,
Metlika, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057889/0486/01-44/1997, izdana dne
20. 5. 1997. gnr-55779

Svetlin Tomaž, Gostičeva 14, Domžale,
priglasitveni list, opravilna št. 06-1024/94,
izdan dne 15. 11. 1994. gnj-55862

Širovnik Gorazd, Rjava cesta 24/a, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
26/1647/95. gns-56228

Vidmar Slavko, Ul. bratov Komel 46,
Ljubljana-Šentvid, odločbo o obrtnem do-
voljenju, št. in reprezentativno obrtno dovo-
lenje, št. 033073-0960-00/37-1995c.
gnm-56263

Vrankar Marjan s.p., Buč 20, Laze v Tu-
hinju, priglasitveni list, opravilna št. 15-
0056/94, izdan dne 1. 1. 2000.
gnp-55906

Potne listine

Ažman Momirski Lucija, Žaucerjeva uli-
ca 22, Ljubljana, potni list, št. AA 318892,
izdala UE Ljubljana. gnz-55746

Babič Brigita, Jesihov štradon 52, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 449961, izdala UE
Ljubljana. gny-56247

Bajde Branka, Škofja Riža 14, Trbovlje,
potni list, št. BA 831974. gnp-55835

Banko Ivana Zdenka, Dragomelj 17,
Domžale, potni list, št. BA 142308, izdala
UE Domžale. gnq-55905

Bele Janez Dušan, Goriče 1/a, Hruše-
vje, potni list, št. AA 133821, izdala UE
Postojna. gnb-55870

Benčić Ernest, Šutna 37, Kamnik, potni
list, št. BA 494757, izdala UE Kamnik.
gnq-55880

Bertok Aljoša, Plavje 33/a, Škofije, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 32294, izda-
la UE Koper. gno-56032

Bizjak Igor, Škerjančeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 462183, izdala UE Ljublja-
na. gns-55978

Bizjak Robert Anton, Trg svobode 5, Bo-
hinjska Bistrica, potni list, št. BA 6972.
gny-55822

Brejc Dušan, Zarnikova ulica 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 456565, izdala UE
Ljubljana. gnq-55755

Breskvar Eva, Rimska cesta 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 663341, izdala UE
Ljubljana. gnf-56041

Bržan Boris, Baredi 24/a, Izola – Isola,
potni list, št. BA 176923, izdala UE Izola.
gnz-56046

Cerkvenik Barbara, Blaževa 8, Škofja Lo-
ka, potni list, št. AA 164698. gnt-55981

Čabraja Mirel, Golnik 110, Golnik, potni
list, št. BA 868361. gnd-56118

Čeh Silvestra, Gornja Bistrica 68, Čren-
šovci, potni list, št. AA 239255, izdala UE
Lendava. gnq-55805
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Čošić Edhem, Gažon 2/c, Šmarje, potni
list, št. BA 918893. gnh-55889

Dolinar Urška, Strniševa 45, Ljubljana-
Črnuče, potni list, št. BA 557561, izdala
UE Ljubljana. gnq-55980

Drole Luka, Vir pri Stični 46, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 678234, izdala UE
Grosuplje. gnj-55887

Fatur Renata, Unec 127, Rakek, potni
list, št. AA 572611, izdala UE Cerknica.
gnu-56176

Feher Istvan, Dobrovnik 218/a, Dobrov-
nik – Dobronak, potni list, št. BA 559101,
izdala UE Lendava. gnf-56091

Ferati Shaip, Ulica bratov Tuma 22, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 447059, izdala UE
Ljubljana. gno-56161

Frlic Olga, Cesta na Lipce 6, Lesce, pot-
ni list, št. AA 118797. gnx-56223

Fujs Miroslav, Dankovci 30, Mačkovci,
potni list, št. AA 083429, izdala UE Murska
Sobota. gno-56057

Gabrijelčič Rok, Gorenja vas 62, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 97461,
izdala UE Nova Gorica. gnb-55820

Gardašević Marko, Habatova ulica 8/a,
Trzin, potni list, št. BA 612651, izdala UE
Domžale. gnz-55996

Gostenčnik Kristina Danijela, Gosposvet-
ska cesta 27/a, Maribor, potni list, št. AA
434662. gni-56063

Greifoner Jože, Sp. Žerjavci 19/a, Le-
nart v Slov.goricah, potni list, št. BA
917425. m-833

Gruden Žnideršič Marija, Rutarjeva ulica
10/b, Nova Gorica, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 91514, izdala UE Nova Gori-
ca. gni-55888

Horvat Zlatko, Zgornja Hajdina 63, Haj-
dina, potni list, št. BA 775694. gnv-55975

Ivanek Leopold, Maistrov trg 6, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 147888, izdala
UE Gornja Radgona. gnc-56219

Jakopič Nives, Čargova 9, Kanal, potni
list, št. AA 982974, izdala UE Nova Gorica.
gnt-55827

Jakša Irena, Mekinje, Cesta dr. Tineta
Zajca 16/a, Kamnik, potni list, št. AA
289254, izdala UE Kamnik. gnf-56195

Jankovič Liljana, Cesarjeva 23, Novo me-
sto, potni list, št. AA 235531. gnv-56125

Janovsky Ajda, Selanov trg 6, Ljubljana-
Šentvid, potni list, št. BA 770105, izdala
UE Ljubljana. gnx-56123

Jemec Helena, Pavšičeva ulica 32, Lo-
gatec, potni list, št. BA 989872, izdala UE
Logatec. gng-56065

Kahrimanović Nusret, Strma cesta 2, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 630095,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-56009

Kapitanović Robert, Planina 14, Kranj,
potni list, št. BA 960176. gnk-56061

Kepic Maša, Flat 2, Wellington road, Brin-
hton, potni list, št. BA 431143. gnt-56152

Kern Sebastijan, Zajčeva 11, Komenda,
potni list, št. BA 606691, izdala UE Kam-
nik. gng-56115

Kesar Boško, Tabor 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 769753, izdala UE Ljubljana.
gne-56242

Kešpert Miha, Betonova ulica 12, Kranj,
potni list, št. BA 702635. gnm-56084

Knez Maša, Hranilniška 9, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 814358, izdala UE Ljubljana.
gnn-55958

Komel Jani, Ulica M. Štrukelj 66, Sol-
kan, maloobmejno prepustnico, št. AI 7057,
izdala UE Nova Gorica. gnu-56130

Končina Irena, Rojčeva ulica 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 43716, izdala UE Ljub-
ljana. gno-55832

Koritnik Andrej, Dolenja vas 5, Senože-
če, potni list, št. AA 720279. gnq-56080

Koritnik Andrej, Dolenja vas 5, Senože-
če, maloobmejno prepustnico, št. AI
39546. gnr-56079

Koritnik Milena, Dolenja vas 5, Senože-
če, maloobmejno prepustnico, št. AI
153494. gno-56082

Kosednar Ivan, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, potni list, št. BA 799048, izdala UE
Ljubljana. gnn-56212

Kosič Marta, Miren 44, Miren, potni list,
št. AA 355465, izdala UE Nova Gorica.
gnp-56131

Križan Matijas, Aichelberger Weg 1,
73119 Zell u. A., Nemčija, potni list, št. BA
618628. gnc-55819

Leben Simona, Cesta na Vrhovce 8,
Ljubljana, potni list, št. AA 446265, izdala
UE Ljubljana. gnb-55795

Leljak Zdenko, Pod gradom 19, Laško,
potni list, št. AA 29110. gnz-55871

Leskovec Florijana Viktorija, Travniška
ulica 13, Vrhnika, potni list, št. AA 12974,
izdala UE Vrhnika. gnn-56033

Liković Robert, Novo Polje, Cesta
VII/123, Ljubljana, potni list, št. BA
617785, izdala UE Ljubljana. gnc-55844

Majcen Žarko, Majcni 4, Sežana, potni
list, št. AA 287952, izdala UE Sežana.
gnb-55920

Makivić Dušica, Ulica Lojzeta Hrovata 5,
Kranj, potni list, št. BA 561818. gnn-55758

Maričić Milanko, Preglov trg 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 796526, izdala UE
Ljubljana. gng-55765

Muković Ernad, Pot na Rakovo jelšo
363, Ljubljana, potni list, št. BA 971884,
izdala UE Ljubljana. gnn-56187

Muratović Fikret, Sestranska vas 16, Gore-
nja vas, potni list, št. BA 749825. gnz-56246

Nahtigal Ciril, Podljubelj 299, Tržič, pot-
ni list, št. BA 580530. gnc-56194

Noner Natalija, Tepanjski vrh 14/a, Slo-
venske Konjice, potni list, št. AA 154986,
izdala UE Slovenske Konjice. gno-56232

Novak Robert, Sadinja vas 65, Ljublja-
na-Dobrunje, potni list, št. AA 716310, iz-
dala UE Ljubljana. gni-56213

Oprešnik Tomaž, Na jami 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 814514, izdala UE Ljublja-
na. gng-56190

Ozmec Saška, Dolga lesa 3, Ormož, pot-
ni list, št. BA 865593, izdala UE Ormož.
gnn-56133

Pantar Robert, Ulica Gubčeve brigade
59, Ljubljana, potni list, št. BA 707770,
izdala UE Ljubljana. gnw-55899

Pintar Anja, Dobriša vas 14, Petrovče,
potni list, št. BA 992742. gnf-56116

Pintar Korent Tanja, Dobriša vas 14, Pe-
trovče, potni list, št. AA 544572. gne-56117

Plantan Maja, Drsko 46, Novo mesto,
potni list, št. BA 565104. gnu-55826

Podlogar Julijan, Stara gora 12, Mirna,
potni list, št. BA 671997. gnd-56093

Pogačnik Samo, Gerbičeva ulica 40,
Ljubljana, potni list, št. BA 109007, izdala
UE Ljubljana. gnm-56209

Prislan Franc, Mali vrh 38, Šmartno ob
Paki, potni list, št. BA 689539. gnp-55806

Pristovnik Vlasta, Cesta na Roglo 53,
Zreče, potni list, št. AA 79374, izdala UE
Slovenske Konjice. gnr-56054

Pušenjak Demis, Brodarska 10, Litija,
potni list, št. BA 864173. gni-56238

Radosavljević Branivoje, Ulica Rudija Pa-
peža 32, Kranj, potni list, št. CA 15740.
gng-55840

Rajh Alojz, Kersnikova 17, Velenje, pot-
ni list, št. AA 684233. gnz-56196

Ropič Barbara, Ljubljanska cesta 58,
Celje, potni list, št. BA 602703. gng-56215

Sakelšek Špela, Kidričeva cesta 23,
Kranj, potni list, št. BA 580989. gnp-55731

Sarič Ana, Klaričeva 7, Koper – Capodis-
tria, potni list, št. BA 9192977. gnz-56221

Seitl Siegfried, Spodnja Orlica 14, Vu-
hred, potni list, št. BA 310794, izdala UE
Radlje ob Dravi. gns-56078

Selan Čaziba, Cesta na Vrhovce 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 499807, izdala
UE Ljubljana. gnz-56250

Simčič Andrej, Orehovec 37/a, Kosta-
njevica na Krki, potni list, št. AA 477123,
izdala UE Krško. gnl-56235

Sitar Benčić Antonija, Šutna 37, Kam-
nik, potni list, št. AA 341305, izdala UE
Kamnik. gnr-55879

Stojčić Miroslav, Zlato polje 3/e, Kranj,
potni list, št. BA 774624. gnp-56156

Stres Gregor, Ob Hublju 6, Ajdovščina,
potni list, št. BA 830649, izdala UE Ajdov-
ščina. gnb-56045

Strniša Marjan, Ljubljanska cesta 58, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 211441. gne-56217

Sušanj Elvis, Kosi 101, Viškovo, Hrva-
ška, potni list, št. AA 127758, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnp-56031

Sušec Srečko, Petrovičeva ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. AA 91546, izdala UE
Ljubljana. gne-55917

Šadl Franc, Gornji Slaveči 26, Grad, pot-
ni list, št. BA 300666, izdala UE Murska
Sobota. gnr-55804

Šehović Sašo, Cikava 47, Grosuplje,
potni list, št. AA 675786, izdala UE Grosup-
lje. gnm-55809

Ševe Ivo, Vodiška cesta 72, Vodice, pot-
ni list, št. BA 800292, izdala UE Ljubljana.
gnn-55783

Škof Matevž, Tržaška cesta 85, Loga-
tec, potni list, št. BA 830774, izdala UE
Logatec. gnt-56252

Štravs Aleksander Sašo, Gorenjskega
odreda 14, Kranj, potni list, št. AA 47116.
gnj-56262

Šumah Matej, Raduha 49/a, Luče, pot-
ni list, št. AA 351552, izdala UE Mozirje.
gny-56147

Toplak Mirko, Savci 42, Sveti Tomaž,
potni list, št. BA 961856, izdala UE Ormož.
gnc-56044

Vasiljević Milan, Ob Hublju 7, Ajdovšči-
na, potni list, št. BA 244594, izdala UE
Ajdovščina. gnv-55825

Verdellis Jan, Detelova 18, Kranj, potni
list, št. P 00019553. gnn-56258

Verdellis Koncut Suzana, Detelova 18,
Kranj, potni list, št. P 00019552, izdala UE
Kranj. gno-56257

Videčnik Andreas, Cesta na Roglo 17,
Zreče, potni list, št. BA 592410, izdala UE
Slovenske Konjice. gnm-56234
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Videčnik Roman, Cesta na Roglo 17,
Zreče, potni list, št. AA 154805, izdala UE
Slovenske Konjice. gnt-55802

Vlah Furlan Andrej, Tržaška cesta 51,
Ljubljana, potni list, št. BA 900487, izdala
UE Ljubljana. gnm-55909

Vujanović Slobodan, Brodarjev trg 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 875174, izdala
UE Ljubljana. gnf-56066

Vuzem Magdalena, Žetale 106, Podle-
hnik, potni list, št. BA 150387. gnm-55834

Weingerl Igor, Zg. Korena 65/a, Mari-
bor, potni list, št. AA 297492. gnl-55785

Zeča Bajram, Prušnikova ulica 42, Mari-
bor, potni list, št. AA 64799. gno-55732

Zeća Hanete, Hotinja vas, Mariborska
144, Orehova vas, potni list, št. BA
733520. gnd-55868

Zibler Janez, Snakovška cesta 53, Kri-
že, potni list, št. P 5105. gnq-56134

Zorko Daniel, Črešnjevci 105, Gornja
Radgona, potni list, št. BA 336067, izdala
UE Gornja Radgona. gne-56267

Zupan Dejan, Cesta 1. maja 38, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 727311, izdala UE
Jesenice. gng-56090

Zupančič Nace, Šinkov turn 28, Vodice,
potni list, št. BA 587054, izdala UE Ljublja-
na. gnm-55784

Žagar Primož, Trnovski pristan 8, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 19700, izdala UE
Ljubljana. gnn-55883

Žnidar Roman, Mevkuž 24, Zgornje Gor-
je, potni list, št. BA 955373. gnh-56139

Osebne izkaznice

Batič Mitja, Brje 49/a, Dobravlje, oseb-
no izkaznico, št. 309393. gni-56138

Bizjak Ivan, Savinjska cesta 33, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 580228.
gnc-56169

Bratož Tina, Cesta na Lenivec 22, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 192392.
gnu-56076

Bravič Francka, Lavrica, Srednjevaška
ulica 60, Škofljica, osebno izkaznico, št.
495824. gni-56088

Brinovec Marija, Gomilsko 18, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 91198.
gng-56140

Cugelj Katja, Odrga 16, Trebnje, oseb-
no izkaznico, št. 171175. gni-55788

De Monte Jožefa, Erjavčeva 46, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 418094.
gnc-55869

Didovič Mirko, Kolodvorska 8, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 31689. gnz-55821

Domić Mirko, Velika čolnarska 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 447317.
gnl-56260

Đurić Mile, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, osebno izkaznico, št. 543572.
gne-55892

Fabčič Patricija, Podgrič 16, Podnanos,
osebno izkaznico, št. 378886. gnh-56039

Fain Ludvik, Ulica talcev 36, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 423419.
gnk-56086

Fašing Janka, Vir, Osojna 20, Domžale,
osebno izkaznico, št. 259178. gnh-56168

Fugina Tomaž, Rožičeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 269450. gnf-56166

Godina Jožef, Miklošičeva 30, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 192275.
gno-56132

Goričar Gregor, Valvazorjeva 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 226780.
gnm-55759

Goršek Mihaela, Šalek 64, Velenje,
osebno izkaznico, št. 582400. gni-55813

Gračner Mitja, Cesta oktoberske revolu-
cije 20, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
769251. gnd-56043

Gradišar Boštjan, Logarji 7, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 704131. gnx-55973

Habjanič Branko, Kvedrova 1, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 274699. gns-56053

Hotujec Gregor, Adlešiči 29, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 235340. gng-55815

Hržica Marija, Popovičeva ulica 10, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 343774.
gnu-55801

Jarc Daniel, Slovenska 33, Maribor,
osebno izkaznico, št. 670998. gnh-55739

Jesih Rizman Melita, Šalek 91, Velenje,
osebno izkaznico, št. 37561. gnl-55864

Jevševar Vincenc, Slatinski Dol 13, Zgor-
nja Kungota, osebno izkaznico, št. 33110.
m-812

Jordović Marko, Potrčeva ulica 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 592824.
gng-56240

Jovanović Zoran, Valjavčeva ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 325860.
gnb-56220

Jovičić Ranko, Delavska ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 337084.
gns-55903

Jurca Minka, Horjul 5/a, Horjul, osebno
izkaznico, št. 167416. gnx-56248

Kartuš Vesna, Železničarska cesta 6, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 260751.
gnf-55741

Kebrič Franc, Ljubljanska ulica 88/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 686996. gnl-56210

Kete Alojzija, IX. korpusa 1, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 411307. gne-56042

Kokalj Stanislav, Meškova 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106878. gnw-56174

Končina Irena, Rojčeva ulica 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 589401.
gnn-55833

Kotnik Saša, Spodnji Rudnik, Cesta
II/50, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
323348. gnz-55925

Kralj Martina, Mengeška 5/a, Trzin,
osebno izkaznico, št. 201770. gnt-56027

Kranvogel Štefanija, Sp. Voličina 118,
Voličina, osebno izkaznico, št. 513234.
gnk-56136

Krebs Ane, Petrovičeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 581001. gny-56222

Lah Vera, Kebetova 9, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 7110. gnr-56204

Legat Bogoslav, Smokuč 4, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 266085. gnq-56155

Lekše Robert, Polzela 202/b, Polzela,
osebno izkaznico, št. 59152. gnd-55893

Levart Vincenc, Škalce 1/b, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 677046.
gng-55740

Loboda Zdenka, Pot na Fužine 31, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 416284.
gnc-56119

Ločičnik Jožef, Podlog pod Bohorjem 8,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
176424. gnl-56135

Lorenčič Marija, Toledova 11, Ruše,
osebno izkaznico, št. 117548. gne-56192

Malnar Gregor, Turjaško naselje 16, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. 714991.
gni-56038

Marinič Marija, Dolena 9, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 752536. gnd-56143

Matić Filip, Pod kostanji 10, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 811566. gnz-56146

Medvedšek Zakojč Vesna, Brezje pri Li-
poglavu 5, Ljubljana-Dobrunje, osebno iz-
kaznico, št. 292875. gnz-56021

Mlinšek Andrej, Milčinskega ulica 11, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 113437. gnc-55894

Novak Primož, Požarnice 31, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 258995.
gns-56128

Oražem Maja, Turjaška 11, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 156820. gnn-56083

Per Ivanka, Prevoje 49, Lukovica, oseb-
no izkaznico, št. 756162. gnh-56214

Perko Dejan, Zlatoličje 124/a, Starše,
osebno izkaznico, št. 199079. m-842

Petrovič Bojan, Trnovec 15, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
335281. gnx-55823

Pevec Olga, Trg revolucije 15, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 679314. gng-56040

Pirnat Jera, Švabičeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222650. gnu-56226

Plesničar Franka, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 274344.
gnp-56231

Podgorelec Špela, Parecag 16, Sečov-
lje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
380692. gnu-56126

Poropat Tadeja, Pot v Hrastovec 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 792989.
gnd-55843

Povše Dušan, Pivška ulica 2, Postojna,
osebno izkaznico, št. 25678. gne-55867

Prislan Franc, Mali vrh 38, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 365151.
gno-55807

Renko Franc, Slinovce 1, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 288048.
gnx-56198

Robič Jakob, Zgornje Gorje 56, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 102111.
gnc-56144

Saje Borut, Podlubnik 318, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 216509. gnx-55798

Selić Milena, Zagrebška 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 519138. gnb-56145

Sitar Benčić Antonija, Šutna 37, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 324582.
gns-55878

Slanič Gregor, Mladinska 12, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 10839.
gnf-56141

Smrtnik Franc, Na Brce 14, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 496043.
gnd-55793

Smrtnik Stanislava, Na Brce 14, Brezo-
vica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
496041. gne-55792

Strnad Živa, Puhtejeva ulica 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 355716. gnn-55908

Škof Rok, Levičnikova 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 302543. gnh-55914

Škrlj Mateja, Harije 1/b, Ilirska Bistrica,
osebno izkaznico, št. 101547. gnw-56224

Štabus Rozalija, Košnica pri Celju 51/g,
Celje, osebno izkaznico, št. 528155.
gnw-55874
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Tadić Peter, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 672839. gnv-56025

Tigeli Milan, Veščica 30, Ljutomer, oseb-
no izkaznico, št. 428834. gnj-56037

Velepec Mihael, Vir, Linhartova 9, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 502261.
gnj-55787

Viher Lucija, Ropniška 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 155783. gns-56153

Volgemut Irena Dragica, Milčinskega 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 641590.
gnl-56085

Volk Gregor, Puharjeva ulica 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 837902.
gni-55913

Vreg Vanja, Celarčeva 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232190. gnt-55977

Žižek Janez, Lendavske gorice 132,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
285566. gne-55817

Županović Alen, Lucija, Obala 117, Por-
torož – Portorose, osebno izkaznico, št.
564588. gnd-55818

Vozniška dovoljenja

Adrović Dragica, Nadgoriška cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1327913, reg. št. 227648, izdala UE
Ljubljana. gne-56092

Alibabić Vesna, Selanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193504, reg. št. 220168, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-56120

Avgustini Leonard, Gregorčičeva 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 369430, reg. št. 81359, izdala UE
Maribor. m-815

Ažman Momirski Lucija, Žaucerjeva uli-
ca 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 134961, reg. št. 119880, izda-
la UE Ljubljana. gnb-55745

Babič Michele, Trsek 20, Marezige, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 39511.
gno-56107

Bajc Boštjan, Vrtojba, IX. september
138, Šempeter pri Gorici, vozniško dovo-
ljenje, reg. št. 40078, izdala UE Nova Gori-
ca. gni-55767

Bajde Branka, Škofja Riža 14, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10435, izdala UE Trbovlje. gno-55836

Bale Jože, Maistrova 8, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 564441,
reg. št. 7551, izdala UE Trebnje.
gne-56017

Banko Ivana Zdenka, Dragomelj 17,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 781054, reg. št. 13458, izdala UE
Domžale. gnr-55904

Batista Marko, Klemenova ulica 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192940, reg. št. 220439, izdala UE
Ljubljana. gnd-55968

Bedernjak Štefan, Mala Polana 66, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 7483, izdala UE Lendava.
gnk-55736

Bedok Sandra, Masarykova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277643, reg. št. 107476, izdala UE Mari-
bor. m-822

Bencak Uroš, Bakovci, Panonska ulica
8/b, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 39614, izdala UE Murska Sobota.
gnx-56098

Bezjak Mojca, Markovci 20, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41784, izdala UE Ptuj. gnj-56112

Bizjak Ivan, Savinjska cesta 33, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3483, izdala UE Trbovlje. gnb-56170

Bogataj Aleš, Srednja vas 169, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
475106, reg. št. 31211, izdala UE Kranj.
gnp-56056

Bonač Marko, Kantetova ulica 48, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885825, reg. št. 79319, izdala UE Ljublja-
na. gnt-56127

Bravič Francka, Lavrica, Srednjevaška
ulica 60, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 928833, reg. št. 85657, izda-
la UE Ljubljana. gnj-56087

Brus Mojca, Ulica 21. oktobra 17/a, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11919, izdala UE Črnomelj. gnr-56229

Bučar Boštjan, Cesta zmage 12, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10625, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-56164

Burjek Dušan, Breg ob Savi 73, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307045, reg. št. 45987, izdala UE Kranj.
gnp-55756

Bužga Matjaž, Strniševa cesta 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91453, reg. št. 167494, izdala UE Ljublja-
na. gni-55863

Caf Peter, Gomila 11, Destrnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 42567, izdala
UE Ptuj. gnl-55989

Čadež Pavel, Podjelovo brdo 32, Sovo-
denj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16546, izdala UE Škofja Loka. gnu-55901

Čuček Kumelj Majda, Ulica Pohorskega
bataljona 119, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 971130, reg. št.
89815, izdala UE Ljubljana. gnd-56072

Dolmark Peter, Kozana 64, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABCGHF,
izdala UE Nova Gorica. gnb-55770

Đukelič Predrag, Tuga Vidmarja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1308251, reg. št. 44205, izdala UE Kranj.
gnv-55850

Đurić Mile, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 806342, reg. št. 32866, izdala UE
Kranj. gnf-55891

Fabčič Rajko, Strossmayerjeva 32, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
166385, reg. št. 45376, izdala UE Mari-
bor. m-837

Fabjan Marjan, Hrastje 27, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 867223,
reg. št. 12225, izdala UE Jesenice.
gnt-56052

Fajon Irena, Kamniška cesta 33, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
198559, izdala UE Ljubljana. gnk-56036

Farizi Dalif, Lendavska ulica 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 17288,
izdala UE Murska Sobota. gnb-55774

Felicijan Florijan, Malinci 14/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. 39038.
gnu-56101

Fišer Mirjam, Kersnikova 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1415182, reg. št. 23168, izdala UE Gro-
suplje. gnk-55911

Fritz Monika, Bratovševa ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191555, reg. št. 201486, izdala UE
Ljubljana. gnb-56070

Furlan Bužan Irena, Grinjan 12, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
20107, izdala UE Koper. gng-55890

Gaal Laszlo, Kolodvorska ulica 22/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3593, izdala UE Lendava.
gni-55738

Gec Vanja, Šepulje 24, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8774, izdala
UE Sežana. gnu-55851

Glavan Anton, Podlimbarskega 41/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 768353, reg. št. 90104, izdala UE
Ljubljana. gnu-55976

Gomboši Boštjan, Pečarovci 27, Mač-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. 37071.
gnk-55761

Gorjan Jožef Venceslav, Lokve 36, Tr-
novo pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg.
št. 6030, izdala UE Nova Gorica.
gnc-55769

Gračner Branka, Golobinjek 14/a, Pla-
nina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 1805, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnn-56058

Hedžet Emil, Pod gabri 3, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 18758.
gnk-56236

Horjak Igor, Stanetova 38, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1125087, reg. št.
42856. gno-56007

Horozović Hazim, Za opekarno 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1075919, reg. št. 164607, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-56233

Horvat Gregor, Prušnikova ulica 20, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1127815, reg. št. 111537. m-831

Hrenko Podergajs Klavdija, Ul. talcev 66,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1378725, reg. št. 107888,
izdala UE Maribor. m-824

Hrovat Gregor, Postojnska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266403, reg. št. 163028, izdala UE
Ljubljana. gnz-55796

Hudina Dejan, Gosposka 19, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1484071, reg. št. 42060, izdala UE Celje.
gns-55803

Hudobreznik Aleksander, Šmihel 9, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 6610. gnw-56199

Ilnikar Nevenka, Prade, Cesta XVI/15,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 18357. gnh-55764

Indihar Štemberger Mojca, Riharjeva uli-
ca 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 812857, reg. št. 198244, izda-
la UE Ljubljana. gnp-56081

Javornik Mateja, Trg Dušana Kvedra 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 718006, reg. št. 102262, izdala UE Ma-
ribor. m-844

Jelen Bojan, Novi dom 53, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4410, izdala
UE Trbovlje. gnn-56158
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Jerič Maja, Zaloška cesta 170/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077083, reg. št. 211076, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-56074

Jevšnik Katja, Svetelka 7, Dramlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12833,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-56062

Jogić Suada, L. Hrovata 6, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 359489,
reg. št. 29356. gnw-56099

Jordović Marko, Potrčeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
971828, reg. št. 137655, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-56239

Josifovski Tina, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S 1392420, reg. št. 47740, izdala UE
Kranj. gnh-55839

Jovanovič Voja, Gajštova 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1472538, reg. št. 121544, izdala UE Mari-
bor. m-825

Jug Sergej, Prečna ulica 4, Laporje, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 223367, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnv-56100

Jurak Tjaša, Škapinova 13, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 42675.
gnh-56089

Kaisersberger Tatjana, Kicar 108/c,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16537, izdala UE Ptuj. gnl-56185

Kepnik Franc, Šentilj 69/b, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7579, izdala UE Pesnica. m-817

Kern Cecilija, Pšata 2, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 421326, reg. št. 24241, izdala UE
Kranj. gnl-56110

Klinar Boris, Cesta 13. julija 18/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
219490, reg. št. 147640, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-55816

Kokalj Martina, Gostinčeva ulica 3, Ra-
domlje, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 41/2001.
gnw-56028

Kolarič Urška, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092879, reg. št. 110200, izdala UE Mari-
bor. m-847

Koman Klavdija, Kolmanova 19, Oreho-
va vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
610306, reg. št. 100726. m-834

Komerički Marko, Pod lipami 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41486.
gnb-55895

Kosednar Ivan, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1433464, reg. št. 236167, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-56211

Kotnik Leonida, Preški vrh 41, Kotlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18390,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-56104

Kotnik Poropat Matjana, Knifičeva ullica
19/a, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 784975, reg. št. 136, izdala UE Ruše.
m-830

Krajnc Karl, Slovenska ulica 37, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1030282, reg. št. 4537.
m-829

Kralj Martina, Mengeška 5/a, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1347909,
reg. št. 33209, izdala UE Domžale.
gnu-56026

Kraševec Anton, Škofjeloška ulica 27,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298252, reg. št. 228102, izdala UE
Ljubljana. gnv-55875

Krevs Milan, Raka 33/a, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 15109.
gnl-56060

Lašič Dejan, Prušnikova 24, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872111,
reg. št. 105318, izdala UE Maribor. m-816

Legat Bogoslav, Smokuč 4, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
386119, izdala UE Jesenice. gnr-56154

Lekič Nebojša, Stjenkova ulica 2, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
13245, izdala UE Postojna. gnn-56183

Lemut Peter, Šempas 195, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 9924,
izdala UE Ajdovščina. gng-56165

Lenarčič Božidar, Velike Brusnice 53/a,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29427, izdala UE Novo mesto. gnx-55848

Ločičnik Jožef, Podlog 8, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 12086, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-56197

Lorber Boris, Topole 15, Domžale, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 35/2001. gnw-56149

Majhen Tomaž, Zg. Brežnica 11, Lapor-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11645, izdala UE Slovenska Bistrica.
gny-55747

Malovrh Tomaž, Setnik 40, Polhov Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970688, reg. št. 200891, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-55800

Mandl Maja, Vodovodna ulica 3, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9139, izdala UE Ruše. m-846

Marčič Dejan, Erjavčeva 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43849.
gnd-55743

Masle Lovrenc, Naklo 23, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6703,
izdala UE Logatec. gnf-56266

Mataj Stanko, Mejna 1, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 2801, izdala UE Murska So-
bota. gnw-55974

Mencinger Stanka, Tomšičeva 85, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000743878, izdala UE Jesnice.
gnd-56097

Merkun Darko, Temenica 20, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1356139, reg. št. 21721, izdala UE
Grosuplje. gnn-55933

Mikec Andrej, Mali Slatnik 22, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40936, izdala UE Novo mesto. gns-55778

Milenković Budimir, Cesta v Zeleni log
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1366513, reg. št. 232426,
izdala UE Ljubljana. gnv-55775

Milovac Milan Željko, Omersova ulica
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688193, reg. št. 88895, izdala
UE Ljubljana. gnv-56150

Mitrović Aleksandra, Apače 131, Apa-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11542, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-55849

Mlinšek Franc, Štajnhof 9, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6022, izdala
UE Slovenske Konjice. gnc-56073

Mujkanović Nisveta, Vojkova 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858891, reg. št. 24679, izdala UE Vele-
nje. gnf-55866

Nahtigal Ciril, Podljubelj 299, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10028,
izdala UE Tržič. gnd-56193

Novak Alojzij, V Varde 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1096335, reg. št. 15199, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-56179

Omahen Janez, Jelovškova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013998, reg. št. 114827, izdala UE
Ljubljana. gns-56178

Osredkar Peter, Studenec 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630954, reg. št. 104433, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-55829

Pajer Robert, Vir, Erjavčeva ulica 8,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 944636, reg. št. 20795, izdala UE
Domžale. gnt-56002

Perko Dejan, Zlatoličje 124/a, Stara
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1278265, reg. št. 103246. m-841

Perme Karmen, Pot na Hreše 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102114, reg. št. 182644, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-56035

Pernuš Matej, Britof 353, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1223982,
reg. št. 49265, izdala UE Kranj. gne-55771

Peršak Ivan, Vaupotičeva ulica 7, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 57286, izdala UE Ljubljana. gnk-56186

Pinterič Miha, Partizanska 63, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11109, izdala UE Cerknica. gng-56265

Plavec Zvonko, Loperšice 14, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6427, izdala UE Ormož. gnk-56111

Plesničar Franka, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891484, reg. št. 107345, izdala UE
Ljubljana. gnq-56230

Pongračič Pavel, Prušnikova 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
872628, reg. št. 11867. m-836

Poropat Bogdan, Poropatova ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1379154, reg. št. 84659. m-827

Poropat Tadeja, Pot v Hrastovec 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930524, reg. št. 156954, izdala UE
Ljubljana. gne-55842

Potisk Sašo, Vrtna ulica 3, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 36573.
gnt-56102

Potočnik Vekoslav, Krapje 2/a, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7265,
izdala UE Ljutomer. gnq-55780

Povše Peter, Klada 8, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABFGH, št. SA 1003192, reg.
št. 76027, izdala UE Ljubljana. gnp-56256

Pribac Angel, Padna 4, Sečovlje – Sicci-
ole, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2603, izdala UE Piran. gny-55772

Primožič Milan, Sturmovci 8/a, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 7766, izdala UE Ptuj. gnk-55990

Rožnik Mateja, Velika Loka 20, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1197554, reg. št. 9884, izdala UE Treb-
nje. gnh-56264
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Sajovic Veronika, Zoletova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769701, reg. št. 39609, izdala UE Ljublja-
na. gne-56067

Selić Milena, Zagrebška 1, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25296,
izdala UE Ptuj. gnh-55814

Smodiš Milena, Zg. Jezersko 57, Zgor-
nje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1055767, reg. št. 45810, izda-
la UE Kranj. gno-56182

Smogavec Ivan, Šercerjeva 5, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7660, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-55896

Smogavec Viki, Gubčeva 11, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 15706, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. gnw-55749

Sodja Vončina Marjeta, Boh. Češnjica
28, Srednja vas v Bohinju, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 724524, reg. št.
18568. gnt-55852

Steineker Janez, Betnavska cesta 85/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1278866, reg. št. 56578, izdala UE
Maribor. m-845

Strnad Živa, Puhtejeva ulica 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455972, reg. št. 243664, izdala UE Ljub-
ljana. gno-55907

Šepetavc Anton, Selska 3, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2172,
izdala UE Brežice. gng-55865

Škof Matevž, Tržaška cesta 85, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5110, izdala UE Logatec. gns-56253

Špacapan Robert, Volčja Draga 81, Vol-
čja Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnd-55768

Štabus Rozalija, Košnica pri Celju 51/g,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 881839,
reg. št. 17362. gnu-55876

Šubelj Biserka, Kamnogoriška cesta 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632289, reg. št. 195043, izdala UE
Ljubljana. gnk-55886

Šuštar Janka, Vir, Osojna 20, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183565, reg. št. 22823, izdala UE Domža-
le. gne-56167

Švarc Vesna, Ravne 162, Šoštanj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1423302, reg.
št. 30387, izdala UE Velenje. gnt-55877

Tahiraj Tahir, Kneza Koclja 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 439870,
reg. št. 98949, izdala UE Maribor. m-814

Tartara Alenka, Volfova ulica 15, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
398085, reg. št. 27266, izdala UE Domža-
le. gnk-55811

Tartara Miran, Volfova ulica 15, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1348035, reg. št. 14614, izdala UE Dom-
žale. gnl-55810

Toplak Mirko, Savci 42, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
6377, izdala UE Ormož. gnf-55991

Valentič Blaž, Partizanska cesta 33, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1462367, reg. št. 19942, izdala UE Gro-
suplje. gnk-56015

Veble Darko, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278027, reg. št. 40397. m-855

Vene Marjeta, Trg Franca Fakina 2/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8713, izdala UE Trbovlje. gnq-56184

Verdev Igor, Podkraj 17, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1411124,
izdala UE Žalec. gnj-55812

Vidic Žiga, Neubergerjeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632339, reg. št. 195111, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-56177

Volk Gregor, Puharjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891895, reg. št. 176410, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-55912

Vozlič Alenka, Zamušani 4/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31273, izdala UE Ptuj. gnj-55762

Vute Vesna, Pivola 18, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1072219,
reg. št. 109352. m-851

Zagajšek Andrej, Predenca 12, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 615, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnv-56075

Zarič Marko, Podmark 17, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje. gny-55847

Žerdoner Milijana, Selo 16, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6255, iz-
dala UE Velenje. gnj-56137

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Celje, preklicuje valjavnost zavarovalnih
polic, obrazcev stroge evidence: AA-PON-
01 00239555. Ob-49546

Bajrić Emira, Jurčkova cesta 163, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101332155,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gny-55872

Curavič Viki, Kolaričeva 14/b, Koper –
Capodistria, zavarovalno polico, št.
851821, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnt-55777

EUROTON d.o.o., Tržaška 383, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0796059, izdala
zavarovalnica Tilia. gnm-56034

Janc Milada, Grebenčeva cesta 5/a, Le-
skovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
333576, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnm-56109

Jerala Roman, Tržaška cesta 51/a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 758115, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gni-56188

Krušič Lidija, Jalnova ulica 56, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 769840, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-56171

Kuč Rizo, Kidričeva 29, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 598927, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnq-55855

Lukač Miloš, Spodnja Rečica 59, Reči-
ca ob Savinji, zavarovalno polico, št.
315601, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-56095

Mavrič Blagica, Jesihov Štradon 59,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101315130, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnx-55773

MIKROTOP d.o.o., Lepi pot 6, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 11,012.803, iz-
dala zavarovalnica PRIMA Zavarovalna druž-
ba d.d., Maribor. gnm-55984

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d.,
Slovenska cesta 29, Ljubljana-Mladinska
knjiga založba, zavarovalno polico, št.
379225, za vozilo LJ J9-23F. gnp-55831

Omeradžič Sabina, Stranska ulica 8, Mi-
klavž na Dravskem polju, zavarovalno poli-
co, št. 295499, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d., filiala Maribor. gnd-55993

Rogelšak Miroslav, Aškerčeva 5, Šoš-
tanj, zavarovalno polico, št. 340706, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-56094

Sajovic Aleksander, Franca Barleta 3,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 777972, izdala zavarovalnica Tilia.
gnr-56004

Srne Robert, Partizanska 81, Maribor,
zavarovalno polico, št. 231839, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-55748

Šnopl Brigita, Stephensonova 6, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 182139, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnc-55994

Žagar Janez, Kurirska cesta 2, Medvo-
de, zavarovalno polico, št. 678371, izdala
zavarovalnica Tilia. gnx-56148

Žužek Franc, Vrh pri Boštanju 15, Boš-
tanj, zavarovalno polico, št. 401715, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-55987

Spričevala

Aljančič Dejan, Rupa 23/b, Kranj, diplo-
mo SESŠ Kranj, št. I/2077, izdana v šol-
skem letu 1989/90. gnk-55861

Avsec Barbara, Golniška 90, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1999. gnz-56096

Avsenik Nina, Vrečkova 9, Kranj, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Kranj. gni-55763

Blatnik Aleksander, Lončaričeva ulica 1,
Mokronog, spričevalo 1. letnika STZŠ Novo
mesto, izdano leta 1992. gnr-55854

Bobek Aleksandra, Srednje Gameljne
47/e, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gim-
nazije Jožeta Plečnika, izdano leta 1999.
gns-56203

Božič Mojca, Smerdujeva ulica 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, izdano leta 1997.
gnf-55916

Brčan Mateja, Zgornja Draga 29, Višnja
Gora, indeks, št. 11960770, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnq-56005

Buha Ivona, Cesta v Mestni log 36, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1997. gnw-55799

Cafuta Genovefa, Rotovški trg 8, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole Maribor, poklic kuharica, iz-
dano leta 1969. m-810

Cimperman Živa, Miklošičeva cesta 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika, izdano leta 1999. gnc-56019

Conjar Irena, Pot 27. julija 3, Kamnik, spri-
čevalo o končani OŠ Radomlje, izdano leta
1968, izdano na ime Grošelj. gnp-56181

Coter Štefan, Matjaševci 67, Kuzma,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Poklicne elektro šole Maribor, izda-
no leta 1963/64, 1964/65 in 1965/66.
m-819
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Crnkovič Aljoša, Puconci 55, Puconci,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje strojne in tekstilne šole
Murska Sobota, izdano leta 1994.
gnu-56001

Černigoj Andraž, Ulica 1. maja 5, Postoj-
na, spričevalo 3. letnika Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, smer grafič-
ni oblikovalec, izdano leta 2000. gnb-55995

Delost Jože, Knežak 175, Knežak, spri-
čevalo 3. letnika Poklicne živilske šole, iz-
dano leta 1973. gno-55782

Dobovšek Maja, Tesovnikova 41, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ
Danile Kumar v Ljubljani. gnr-55729

Dobrina Boris, Resljeva cesta 32, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 2000. gnm-55934

Domicelj Selma, Župančičeva 25, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka Srednje optične šole Rogaška Slatina,
izdano leta 1993, 1994 in 1995. m-832

Efremov Aleksandar, Cesta revolucije
1/a, Jesenice, spričevalo 3. letnika SESŠ
Kranj. gno-55757

Frangež Ksenija, Ulica Staneta Severja
5, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Kme-
tijsko gospodinjske šole Svečina, izdano le-
ta 1995 in 1996. m-823

Gabrovšek Rok, Rožna dolina IV/29,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnv-56000

Gorenc Nataša, Šmihel 33, Novo me-
sto, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole
Novo mesto, upravni tehnik, izdano leta
1996. gns-56003

Graovac Miroslav, Vinarska 37, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Mari-
bor, izdano leta 1999. m-813

Hodžić Emir, Panonska 2, Maribor, spri-
čevalo 1. letnika in zaključni izpit SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1982 in 1983. m-811

Hribar Karlina, Štanglova cesta 13/a,
Moravče, spričevalo o končani OŠ Janko
Kersnik, Brdo pri Lukovici, izdano leta
1972/73, izdano na ime Urbanija Karlina.
gni-56113

Hrženjak Robert, Kardeljev trg 5, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
rudarske šole. gnu-56201

Janc Nada, Cesta na Rižano 3, Pobegi,
diplomo Gostinske šole v Celju, izdana leta
1985, na ime Vajdič Nadica. gnq-55830

Jaušovec Biserka, Štajngrova 22, Bene-
dikt, spričevalo 3. letnika Srednje medicin-
ske šole Maribor, izdano leta 1997. m-840

Kendić Mateja, Kozlarjeva pot 1, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Trgovske akademi-
je, izdano leta 1998. gny-56022

Kidrič Janko, Župečja vas 1/c, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Elektro in kmetijske šole Ptuj, izdano leta
1990/91. m-820

Kikel Jasmina, Žiški 54, Črenšovci, in-
deks, št. 93495519, izdala Fakulteta za
strojništvo. m-839

Knavs Katja, V Karlovce 13, Ljubljana-
Dobrunje, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administraitvne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 2000. gnl-56160

Kokalj Martina, Gostinčeva ulica 3, Ra-
domlje, preklic študentske izkaznice, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 41/2001. gnr-56029

Kolar Elica, Golobinjek ob Sotli 13,
Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 81557156.
m-852

Kopčar Tanja Andrea, Šalara 15, Koper
– Capodistria, indeks, št. 22036090, izda-
la Fakulteta za šport. gny-56122

Koprivnik Iztok, Perzonali 30, Prevalje,
spričevalo 1. do 7. razreda OŠ Franja Golo-
ba Prevalje. gnp-56006

Korc Maja, Krakovska 10/b, Domžale,
indeks, izdala Gimnazija Poljane leto izdaje
1987. gnm-56159

Koren Sara, Bazoviška 3/a, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Sežana, izdano leta 1994. gny-55997

Kosi Damjan, Veličane 21, Ivanjkovci,
spričevalo o končani OŠ Ivanjkovci, izdano
leta 1994. gnn-55858

Krajnc Janez, Vinička vas 4, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo za šolsko leto
1982/83 in diplomo ob zaključku, izdana v
šolskem letu 1982/83, izdala Poklicna
kmetijska strojna šola Maribor, smer tehnik
kmetijske mehanizacije. m-854

Krapež Mojca, Babškova pot 49, Škoflji-
ca, indeks, št. 18001382, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnw-55824

Križnič Anita, Grahovo ob Bači 5, Gra-
hovo ob Bači, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
2000. gnz-56071

Kvas Mitja, Stara cesta 4, Domžale, spri-
čevalo 1. letnika Srednja ekonomska in na-
ravoslovna šola Rudolfa Maistra Kamnik, iz-
dano leta 1990. gni-56163

Lavrenčič Silvo, Jurovski Dol 50, Jurov-
ski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Maribor, izdano leta
1993. m-826

Leben Marjana, Kraigherjeva 19, Ptuj,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu STŠ Maribor, izdano leta
1983/84. gnw-55999

Lepoša Elemir, Adrijanci 87, Petrovci,
spričevalo Poklicne PTT šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1986. gnu-55751

Logar Mateja, Rošpoh 43/b, Kamnica,
indeks, št. 81489749, izdala EPF Maribor.
m-821

Ložnjaković Mario, Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gnf-56216

Maksimović Zoran, Raičeva ulica 73/a,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1992, 1993.
gnn-55808

Miklavčič Manca, Topniška ulica 45,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1997.
gny-56047

Milović Bojan, Resljeva cesta 35, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnv-56175

Murat Silva, Ob Blažovnici 87, Limbuš,
diplomo Srednje poklicne tekstilne šole Viš-
nja gora, duplikat, izdana leta 1983. m-843

Odar Irena, Stara Fužina 95, Radovljica,
indeks, št. 6200035, izdala Visoka šola za
socialno delo. gnb-55845

Ojsteršek Irena, Škarnice 7/a, Dobje pri
Planini, spričevalo 3. letnika Srednje frizer-
ske, tekstilne, strojne in prometne šole Ce-
lje, izdano leta 1997/98. gnp-55881

Onič Denis, Laporje 111, Laporje, letno
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izda-
no leta 1992, 1993, 1995 in 1996. m-858

Pangeršič Anton, Bučečovci 1, Križevci
pri Ljutomeru, zaključno spričevalo SCTPU
Murska Sobota, izdano leta 1987.
gnl-55760

Paravinja Jure, Pod brezami 30, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1999. gnu-56151

Peklenk Maja, Vrhovci, Cesta XIII/4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu št.
TP 182, izdal Landis, izobraževanje in po-
slovno svetovanje, izdano 18. 2. 1999.
gno-55982

Petrova Verica, Hrušica 121, Hrušica,
indeks, št. 06993060, izdala Visoka šola
za socialno delo. gns-55853

Pintar Branka, Polje, Cesta VI/16, Ljub-
ljana-Polje, izpit za poslovodjo, izdala GZS
dne 3. 12. 1996. gnm-55884

Pipinič Tomaž, Udarniška 2, Štore, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ Štore,
št. 238. gnq-55730

Plemeniti Mitja, Belšakova 19, Ptuj, spri-
čevalo 3. letnika Škofijske Gimnazije A.M.S.
Maribor. gno-55857

Povh Denis, Čopova 23, Celje, spriče-
valo 3., 4. letnik in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole, izdano leta
1992 in 1993. gni-55838

Rojnik Marko, Polzela 41/b, Polzela,
indeks, št. 93488249, izdala Elektro te-
hniška in računalniška šola v Mariboru.
m-849

Savnik Jolanda Ingrid, Klunova ulica 10,
Ljubljana, indeks, izdala DVVG Višnja Gora
leto izdaje 1983. gnk-55786

Selan Čaziba, Cesta na Vrhovce 10,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola za go-
stinstvo inturizem leto izdaje 1999.
gny-56251

Senčar Darja, Šuštarjeva 25, Trbovlje,
spričevalo 2. in 3. letnika SZŠ, izdano leta
1981 in 1982, izdano na ime Žerdoner
Udovič Darja. gnp-55781

Sivka Natalija, Arnače 19, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTŠSD – poklic
gospodinja. gnv-56200

Skaza Irena, Meljski hrib 83, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole Maribor, izdano leta 1978. m-835

Slana Borut, Mota 31/a, Ljutomer, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske trgovske upravne šole Murska Sobota,
izdano leta 1999. gnd-56243

Stojanović Tina, Ul. Janeza Puharja 8,
Kranj, spričevalo 4. letnika Srednje elektro
in strojne šole v Kranju, izdano leta 1991.
gnq-56055

Šinkovec Marta, Vače 12, Vače, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gostinske
šole v Zagorju, izdano leta 1970, izdano na
ime Lavrin Marta. gnw-56249

Škrabl Violeta, Pot k mlinu 60/a, Mari-
bor, indeks, št. 61151426, izdala Pedago-
ška šola. m-848

Šterk Grega, Poljanska cesta 22/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnx-56048

Štiftar Urška, Zupanova 1, Mengeš, spri-
čevalo od 1 do 5. razreda OŠ Mengeš.
gnx-56173
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Tavčar Tina, Cesta na Bokalce 22/a,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnl-55985

Tešić Čedomir, Ig 445, Ig, indeks, št.
II/780, izdala Srednja poklicna in strokovna
šola Bežigrad. gnw-56024

Tomažič Vanda, Topole 14, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
geodetske šole v Ljubljasni, izdano leta
2000. gnt-56227

Tomažin Maja, Andreaševa 9, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 2000.
gnu-56180

Tratnjek Davorin, Zbilje 23, Medvode,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 2000. gny-55897

Tuk Peter, Kardeljev trg 2, Velenje, ma-
turitetno spričevalo Centra srednjih šol v
Velenju, izdano leta 1997. gnr-55733

Vidmar Robert, Pobrežje 23/a, Videm
pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro šole Ptuj, izdano leta
1989/90. m-828

Vodenik Tea, Na plavžu 18, Železniki,
indeks, št. 25006303, izdala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani. gnj-55837

Vodičar Katja, Kompolje 63, Videm-Do-
brepolje, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole Ljubljana, izpostava Ivančna Go-
rica, izdano leta 1995. gnf-55791

Vodopivec Anja, Mestni trg 24, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo, št. D/21-
I, izdano leta 1993. gnc-56069

Vučajnk Andrej, Podvin 104, Žalec, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Centra srednjih šol v Vele-
nju – smer računalništvo. gnl-56010

Zafošnik Ana, Selnica ob Muri 82, Slad-
ki Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole Maribor, izdano leta
1963. m-857

Zustović Andraž, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnd-56068

Živko Petra, Dragučova 31, Pernica,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tekstilne šole Maribor, poklic frizer,
izdano leta 1998. m-818

Ostali preklici

Aničić Dejan, Trebnja gorica 21, Krka,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1062283. gnx-55898

Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o., Zolaje-
va 15, Maribor, izjavo o ustreznosti posa-
mično pregledanega vozila, št. B 1019088.
gnj-56237

Bartol Rado, Hrib, Loški potok 12/a,
Loški Potok, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0204589.
gnq-56205

Bavdek Alojzij, Selo 3, Rob, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1009136. gnz-55846

Bedrač Boris, Podlubnik 264, Škofja Lo-
ka, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1001811. gny-56172

Benedik Daša, Riharjeva ulica 28, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19363061,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-55797

Bernik Milan, Hafnerjevo naselje 72, Škof-
ja Loka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-50-00/94. gnk-55986

Boben Martina, Beblerjeva 6, Koper –
Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja ekonomska šola Koper. gne-55992

Bombač Zadel Metka, Podutiška 154,
Ljubljana, investicijski kupon modra kombi-
nacija, št. 5. gni-55742

Božič Gregor, Grušica 152, Hrušica, de-
lovno knjižico. gnn-56108

Bučar Bogomir, Čanžkova 10, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0080141. gnv-55750

Bukovc Vlasta, Koritno 7, Jesenice na
Dolenjskem, delovno knjižico. gnl-55860

Cizej Dolfe, Vinarska ulica 69, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1003963. gne-56142

Europlin, d.o.o., Opekarna 28a, Trbovlje,
preklicuje knjigo pregledov tlačne posode (ko-
telne knjižice) pri uporabniku in lastniku:

– Krka zdravilišča Novo mesto, Športna
dvorana Otočec, tov. št. 0302, Občina No-
vo mesto, tek. št. 266,

– Čižmek Milena, Hofbauerjeva ul. 5,
Mozirje, tov. št. 119385, Občina Mozirje,
tek. št. 138,

– Gostišče Pirnat, Gabersko 21, Trbov-
lje, tov. št. 301024, Občina Trbovlje, tek.
št. 142. Ob-49730

Europlin, d.o.o., Opekarna 28a, Trbov-
lje, preklicuje knjigo pregledov tlačne poso-
de (kotelne knjižice) pri uporabniku: Hotel
Medijske Toplice, Kidričeva 4/a, Izlake, tov.
št. 0073, Občina Zagorje, tek. št. 52.
Ob-49731

Europlin, d.o.o., Distribucija plinov, plin-
ska oprema, inženiring, servis, trgovina,
1420 Trbovlje, Opekarna 28a, preklicuje
knjige pregledov tlačne posode (kotelne
knjižice) pri uporabniku Mercator KGZ Liti-
ja, Valvazorjev trg 3, Litija, tov. št. 12233,
Občina Litija, tek. št. 77, Teniški klub Gro-
suplje, Adamičeva 29, Grosuplje, tov. št.
0352, Občina Grosuplje, tek. št. 116.
Ob-49547

Gabud Jakob, Zoisova ulica 15, Kranj,
delovno knjižico. gnc-56244

GALBI d.o.o., Lorbekova 17, Limbuš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0246417. gnh-56064

Grant Branko, Prušnikova 23, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-55983

Gregorič Ana, Žlebič 22, Ribnica, dija-
ško izkaznico, izdala Škofijska klasična gim-
nazija v Šentvidu. gnm-56259

Helbl Lucijan, Sv. Vid 26, Vuzenica, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 278842. gnm-55859

Herinek Matjaž, Zg. Jakobski dol 10,
Jakobski Dol, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-581/91-45.
gnt-55752

Jahić Ahmet, Kozaršče 27, Tolmin, de-
lovno knjižico. gns-55753

Janževec Bernard, Zameško 5, Šentjer-
nej, delovno knjižico. gnf-55766

Jelen Bojan, Novi dom 53, Trbovlje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1252055 z dne 8. 3. 2001. gno-56157

Jenko Bojan, Hruševska cesta 70/a,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-01690-00/96, iz-
dala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gnn-56208

Kos Boštjan, Kutinova ulica 17, Kranj,
delovno knjižico. gnd-56218

Kos Radivoj, Završe pri Grobelnem 16,
Šmarje pri Jelšah, vpisni list za čoln, št.
01/03-605/78 z dne 5. 7. 1978.
gnt-56077

KOVINARSTVO KRIM d.o.o., Dolenjska
cesta 83, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0281792.
gnf-56191

Kuhar Janez, Borovška cesta 88/b,
Kranjska Gora, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-1709/15-75.
gnx-55873

Kvaternik Aleksander, Ljubljanska cesta
1/b, Kamnik, delovno knjižico. gnz-56121

Latin Andrej, Preglov trg 12, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-56206

Lesar Žiga, Trubarjeva 81, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19334014, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-56255

Lukać Peter, Novi dom 32/a, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1001059. gnx-55998

MARINE PORTOROŽ d.o.o., Vilfanova
4/a, Portorož – Portorose, vpisni list za
čoln, št. 01/03-517/81, za čoln Elan 401T,
reg. oznaka PI-1792, izdan 26. 6. 1981.
gnz-56225

Mikuž Bogomir, Kožmani 10, Ajdovšči-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1112168. gnp-56106

Novak Primož, Požarnice 31, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
44956, izdala Fakulteta za organizacijske
vede v Kranju. gnr-56129

Pečan Tanja, Kotna pot 10, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
01096024, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnq-56030

Peternel Mitja, Kropa 17, Kropa, potrdi-
lo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1803/00, št. potrdila 1203.
gnu-56051

Peternel Mitja, Kropa 17, Kropa, vpisni
list za čoln, št. 02/03-1224/01, izdan 30.
4. 2001. gnw-56049

Peulić Nedeljko, Laze pri Dolskem 28/b,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti in te-
hnični brezhibnosti vozila. gnc-55794

Poljanšek Anton, Levstikova 17, Kam-
nik, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja,
št. 3236. gnv-55900

Por Tina, Kušarjeva 1, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska šola,
gimnazija Ljubljana. gnt-55902

PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verov-
škova 78, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0239631,
za vozilo AUDI A6 2,4, št. šasije WAUZ-
ZZ4BZWNO11566. gnv-56254

POSREDNIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO,
Podgorje 39, Podgorje pri Slovenj Gradcu,
licencoi, št. 009373/14521/01-
KN59/2000, za vozilo z reg. tablico SG
35-87S. gnx-56202

Pregarc Marta, Ul. agrarne reforme 9,
Koper – Capodistria, delnico, št. 10071.
gns-56103
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PROADRIA d.o.o., Vrhovci c. 26/14,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila, št. B 1026281.
gnk-56261

Pučl Maja, Brdinje 87, Ravne na Koro-
škem, študentsko izkaznico, št. 42247799,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnm-55734

Puš Boštjan, Celovška cesta 85, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnf-56241

Radosavljević Branivoje, Ulica Rudija Pa-
peža 32, Kranj, overjeno kopijo licence št.
00913/12867/01-ZR28/1999, izdana
19. 1. 2001 za vozilo z reg. št. KR 33-37C.
gnf-55841

Robič Tea, Ulica XXX. divizije 15/c, No-
va Gorica, študentsko izkaznico, št.
27003753, izdala Fakulteta za matematiko
in fiziko. gng-55915

Sedevčič Ines, Bobenčkova 11, Ljublja-
na, preklic delavne knjižice, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 41/2001. gnk-56011

Seršen Drij, Gortanova 14, Piran – Pira-
no, delovno knjižico. gng-55790

Skube Goran, Žigon 3/a, Laško, štu-
dentsko izkaznico, št. 26104209, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnb-56245

Slunjski Željko, Roje 4, Mirna, delovno
knjižico, zap. št. 12547, serija 382242,
izdana 21. 9. 1998. gno-55882

Sokolušič Ahmo, Gorkega 51, Maribor,
delovno knjižico. m-850

Svetličič David, Triglavska 10, Idrija, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1244054. gnp-55856

Širovnik Ivan, Spolenakova 20, Ptuj, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1176975. m-853

Tadić Peter, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozno karto, št. 706, vozovnica s spremlje-
valcem, izdal LPP. gnb-56020

TRAMPUŠ & TRAMPUŠ d.n.o., Smer-
dujeva 13, Ljubljana-Šentvid, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1040818. gnh-56114

Uratnik Tanja, Bevkova 10, Žalec, delni-
ce KRS Velenje, št. 006546, 006547 in
006548. gni-55988

Valek Venčeslav, Zdraviliška cesta 18,
Podčetrtek, potrdilo za reševalca iz vode,
št. 232. gnq-56105

Vovko Matej, Trebinjska 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20960293, izdala
Pravna fakulteta. gnl-55885

Zadel Luka, Podutiška 154, Ljubljana,
investicijski kupon modra kombinacija, št.
78. gnc-55744

Zupanc Sarita, Dravska 7, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 6286, izdana leta
1995 v Mariboru. m-838

Žumec Elizabeta Aleksandra, Grajska 7,
Bled, delovno knjižico. gnr-55754

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
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