
Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 61-62 Ljubljana, petek 27. 7. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI
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Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

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. 110-1/01 Ob-52749
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

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

3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana  + Primorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Klanec – Ankaran,
Srmin – Socerb; viadukt Črni Kal.

7. Pogodbena vrednost:
4.487,273.251,12 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  8.056,300.000 SIT,
4.487,273.251,12 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ker je
Državna revizijska komisija s sklepom št.
018-89/01-22-747 z dne 14. 6. 2001, za-
radi vloženega zahtevka za revizijo razvelja-
vila sklep naročnika o izbiri najugodnejšega
ponudnika št. 402-26/01-OR/ŠM z dne
25. 4. 2001 in v skladu z drugim odstav-
kom 23. člena ZRPJN naložila naročniku,
da ponovno zahteva od ponudnika z naj-
nižjo ponudbeno ceno predračun z analiza-
mi postavk za vse postavke predračuna za
konstrukcijo viadukta Črni Kal, kar je vklju-

čeno v ponudbi na »ključ« in z utemeljitvijo
ponudbene cene s popustom, je po prido-
bitvi zahtevanih analiz komisija ponovno oce-
nila in ugotovila, da ponudba ponudnika z
najnižjo ponudbeno ceno  ustreza zahte-
vam razpisne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen dne
12. 5. 2000, Ur. l. RS, št. 39/00.

13., 14. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 40002-25/00 (2) Ob-52883
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Agen-

cija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, kot pravni naslednik MOP, Uprave RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b.

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

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

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani po-
nudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Ložnica – gradnja
visokovodnega zidu od km 2,6+84 do
km 2,9+89 in visokovodnega nasipa v
dožini 214 m na desnem bregu

7. Pogodbena vrednost:
27,635.010,09 SIT.

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

be: 27,635.010,09 SIT, 24,878.802,83
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

uradnem listu Republike Slovenije: 8. 9.
2000, Ob-34925.

MOP, Agencija RS za okolje

Št. 40002-25/00 (1) Ob-52884
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Agen-

cija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, kot pravni naslednik MOP, Uprave RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b.

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

3. Datum izbire: 18. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbrani po-
nudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV Celje, d.d., Nizke in
vodne gradnje, Lava 11, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Hudinja – gradnja
visokovodnega nasipa od km 8+639 do
km 8+700.

7. Pogodbena vrednost: 31,704.255 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,114.509,24 SIT, 26,874.708,32
SIT

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 8. 9.
2000, Ob-34925.

MOP, Agencija RS za okolje

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-52752
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, telefaks:
01/300-99-37, telefon: 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Celje-Ljubljana,
odsek 6: Vransko-Blagovica km 70.720
do km 87.507, pododsek 6/2: Troja-

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)
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ne-Blagovica km 79.320 do km 87.507:
gradnja dela pododseka 6/2 od km
85,880 do km 87,507, v skupni dolžini
1627 m (od začetka viadukta Vranke do
konca pododseka 6/2 v Blagovici). Ob-
seg del – sklopi del: 1. Sklop: – I. Trasa
štiripasovne avtoceste od km 85.880
do km 87.507 v dolžini 1627 m, ki ob-
sega: preddela; zemeljska dela in te-
meljenje; odvodnjavanje; voziščne kon-
strukcije; deviacije: 1-16a, 1-16b, 1-17,
1-17a; klic v sili – gradbena dela; opre-
ma ceste, varnostne ograje,zaščitne
ograje, vertikalna in horizontalna signa-
lizacija; protihrupni ukrepi (protihrupne
ograje in protihrupni zemeljski nasipi);
krajinska ureditev; oporni zidovi: OZ-12,
OZ-13, OZ-14, OZ-15, OZ-16; podporni
zidovi: PZ-23, PZ-24, PZ-24a, PZ-25,
PZ-26, PZ-27; premostitveni objekti raz-
petine do 5m – PP 18; ureditev vodoto-
kov na križanjih z avtocesto – 7-32,
7-33; odvodnjavanje-ukrepi za zaščito
voda z AC – Z-28, Z-29,Z-30,Z-31; regu-
lacija: 7-36; – II. Premostitveni objekti –
mostova in regulacije, ki obsega: mo-
stova: most 5-10 (L d = 23 m, Ll = 46
m), most 5-11 (L = 51 m); regulacije:
7-30, 7-31; 2. Sklop: – I. Premostitveni
objekti – viadukt in regulacija, ki obse-
ga: viadukt 6-10 Vranke (L = 90 m); re-
gulacija: 7-29.6; 3. Sklop: – I. Premosti-
tveni objekti – viadukt, ki obsega: via-
dukt 6-11 Blagovica (L = 426 m).

4. Kraj dobave: Trojane – Blagovica (od
začetka viadukta Vranke do konca podod-
seka 6/2 v Blagovici).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvideni datum ob-
jave: avgust 2001; predvideni pričetek grad-
nje: leta 2002; predvideni zaključek grad-
nje: leta 2005.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
5, Pavel Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.:
01/723-49-12.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
s kreditom EIB .

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

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

Ob-52753
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7;
faks 01/300-99-37; tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: vozila, mehanizaci-
ja in oprema za vzdrževanje AC Šentja-
kob-CP Kompolje.

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

ročila, če je določen: 20. 8. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Šentvid pri
Lukovici, Borut Skubic, tel. 01/723-52-23;
faks 723-55-26.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: razpis se financira iz sred-
stev DARS d.d. in EIB kredita.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

DARS d.d.

Ob-52754
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7;
faks 01/300-99-37; tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja ABC si-
stema na čelni CP Kompolje v km
6.4+60 na AC Celje-Ljubljana, odsek
Blagovica-Šentjakob.

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

ročila, če je določen: 20. 8. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Šentvid pri
Lukovici, Borut Skubic, tel. 01/723-52-23;
faks 723-55-26.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: razpis se financira iz sred-
stev DARS d.d. in EIB kredita .

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

DARS d.d.

Ob-52755
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, telefaks:
01/300-99-37, telefon: 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija av-
toceste A2 na odseku Šmarje Sap – Viš-
nja gora med priključkom Višnja gora in
potokom Kosca: 1. Trasa južne polovice
štiripasovne AC od km 0,2+20 do km
1,3+50 v dolžini 1130 m in trasa sever-
ne polovice štiripasovne AC od km
1,0+00 do km 1,3+50 v dolžini 350 m,
ki obsega: preddela; zemeljska dela in
temeljenje: izkopi, nasipi; voziščne kon-
strukcije; odvodnjavanje; površinsko od-
vodnjavanje; globinsko odvodnjavanje,
rekonstrukcija obstoječih cevnih prepu-
stov; oprema ceste: pokončna oprema
ceste, označbe na vozišču, oprema za
vodenje prometa, oprema za zavarova-
nje prometa; izvennivojski priključek:
uvozni krak s pospeševalnim pasom; od-
vodnjavanje – ukrepi za zaščito voda z
AC – zadrževalni bazeni; krajinska ure-
ditev; podporni zidovi: podporni zid km
1,0+45 – km 1,1+10, podporni zid km
1,1+10 – km 1,2+80; premostitveni ob-
jekti: rekonstrukcija obstoječega podvo-
za 3-1A km 0,9+95; protihrupni ukrepi:
protihrupna ograja km 0,8+55 – km
0,9+80, protihrupna ograja km 0,9+80
– km 1,0+45, protihrupna ograja km
1,0+45 – km 1,1+10; prestavitve in za-
ščita komunalnih vodov.

4. Kraj dobave: Šmarje Sap – Višnja go-
ra.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: okvirno v letu 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Avtocestni
projekt 6: Dolenjska, Stantetova ulica 9,
1295 Ivančna Gorica, Feliks Strmole, univ.
dipl. inž. grad., telefon: 01/787-86-65.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

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

Št. 402-240/01 Ob-52856
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z zemljišči.

2. Naslov naročnika: Tomšičeva 6,
1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dvigalo na Grad
(Krekov trg (spodnja postaja) – Grad
(zgornja postaja)) javno naročilo se bo
izvajalo v dveh fazah:

– dobava in montaža panoramskega
dvigala,

– gradbena, obrtniška in instalacijska
dela.

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

ročila, če je določen: 3. - 4. kvartal 2001,
1. kvartal 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Zil
inženiring d.d., Kersnikova 10, Ljubljana,
Valerija Godec, tel. 433-50-40.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: /

Mestna občina Ljubljana

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

Dopolnilo

Št. 44/2154/2001 Ob-52851
V zahtevi za objavo javnega razpisa za

oddajo naročila za dobavo obesnega in
spojnega materiala ter cevnih zbiralnic za
400 in 110 kV stikališče na objektu RTP
400/110 kV Krško z razpletom daljnovo-
dov, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 29. 6. 2001 (št. objave
44/1858/2001, Ob-51350), se točka 13.
dopolni s tretjo alineo, ki se glasi:
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V primeru, da ponudba presega vrednost
50 mio SIT, je potrebno skladno s 6. čle-
nom Odredbe o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99
in 78/99) predložiti mnenje pooblaščenega
revizorja. Mnenje pooblaščenega revizorja
je potrebno predložiti, če celotna ponud-
ba ponudnika presega vrednost 50 mio SIT,
ne glede na možnost predložitve delnih po-
nudb (A,B), ki predstavljata tehnično zaklju-
čeni celoti in sta lahko nižji od 50 mio SIT.

Elektro - Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 1/2001 Ob-52655
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Vipava.
2. Naslov naročnika: Prostovoljno ga-

silsko društvo Vipava, Goriška cesta 15,
5271 Vipava, tel. 05/36-65-332.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-
nja gasilskega vozila - avtocisterne.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe so sprejemljive samo kot celota za
naročeno blago.

4. Kraj dobave: Prostovoljno gasilsko
društvo Vipava, Goriška cesta 15, 5271 Vi-
pava.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb :
ni dopustna.

6. Datum začetka in predviden datum
zaključka in trajanje dobave: predviden za-
četek v mesecu septembru 2001, zaklju-
ček pa v mesecu decembru 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Prostovoljno gasil-
sko društvo Vipava, Goriška cesta 15, 5271
Vipava, tel. 05/36-65-332 Premrl David.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 14. uro, na podlagi prejšnjega dogovora.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT je po-
trebno vplačati na ŽR 52010-678-63480
pri APP Ajdovščina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. avgust 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Vipava, Goriška cesta 15, 5271 Vipava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. avgust 2001 ob 13. uri v sejni
sobi Prostovoljnega gasilskega društva Vi-
pava, Goriška cesta 15, 5271 Vipava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejši: povezave
niso možne.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj do 17. septembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– rok dobave,
– cena,
– garancijski rok za vgrajene naprave,
– tehnične prednosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Premrl David, tel. 041/363-114.
17. Datum in števika objave predho-

dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Prostovoljno gasilsko društvo Vipava

Št. 6-2001 Ob-52673
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za odpadke.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
po sklopih, vendar najmanj 5 sklopov.

4. Kraj dobave: dobava fco. Snaga jav-
no podjetje, d.o.o., Nasipna 64, 2000 Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante so možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava posod od 15. 10. 2001 do 31. 3.
2002.

7. (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 transak-
cijski račun TR: 04515-0000175787 z oz-
nako “RD za JN 6/01”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Snaga javno podjetje, d.o.o., Na-
sipna 64, 2000 Maribor, v tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od podpisa pre-
vzemnega 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 Zakona

o javnih naročilih: pogoji so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel. 02/33-14-330 pri Viliju Cafniku ali Bran-
ku Kosiju.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Snaga javno podjetje d.o.o.
Maribor

Št. 02/2001-05 Ob-52677
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/5871-465,
03/5869-160, faks 03/5869 -131.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stiskalni
stroj za določevanje trdnosti materialov.

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

4. Kraj dobave: skladišče Premogovni-
ka Velenje d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d.- gospodarski sektor, Rudarska
6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, soba 109,
tel. 03/8982-126.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure in s
predložitvijo potrdila o plačilu stroškov do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko stiskalni stroj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 4. 9. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2001 ob 10. uri – Premogov-
nik Velenje d.d. Partizanska cesta 78, 3320
Velenje, v sejni sobi direktorja, II. nadstro-
pje, soba št. 221

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednoti in izjava banke o
izdaji garancije za dobro izvedbo posla.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vo v celoti financira naročnik.
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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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 12. 2001, odloči-
tev do 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
na ustreznost, cena, plačilni pogoji in certi-
fikati ISO.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marko Mavec tel. 03/5871-465 ali
03/5869-160, int. 1587.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 7. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Ob-52695
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, telefon: 03/56-26144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stroj za
izdelavo in transport betona skupaj z
opremo.

(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: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece
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 (Marjana Ža-
gar, Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Pavčnik Barbari na tel. 03/56-26-144.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 9. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 11.30 na RTH d.o.o.
Trbovlje v sejni sobi upravne zgradbe.

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

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 3. 11. 2001, odločitev bo spreje-
ta najkasneje do 18. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– plačilni pogoji do 15 točk,
– življenska doba stroja za izdelavo in

transport betona in cevovodov do 10 točk,
– zagotavljanje rednega servisiranja in

oskrba z rezervnimi deli do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 7. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Trbovlje

Št. 2/2001 Ob-52731
1. Naročnik: Srednja šola Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18A,

8340 Črnomelj, 07/30-51-667.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beni izdelki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

a) mesni izdelki, ocenjena vrednost na-
ročila 600.000 SIT,

b) kruh in pekovski izdelki, ocenjena vre-
dnost naročila 4,000.000 SIT,

c) sveže sadje, ocenjena vrednost naro-
čila 400.000 SIT,

d) mleko in mlečni izdelki, ocenjena vre-
dnot naročila 1,800.000 SIT,

e) ostala osnovna živila, ocenjena vre-
dnost naročila 1,400.000 SIT.

Ponudniki se lahko prijavijo za posamez-
ne sklope, za več sklopov ali za vse sklope.
Najugodnejši ponudniki bodo izbrani za po-
samezen sklop.

4. Kraj dobave: Srednja šola Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: september -
junij.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 7., 9., 13., 14.,
avgust od 9. do 10. ure in od 16. do 28.
avgusta vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja šola Črnomelj, Kidri-
čeva 18a, 8340 Črnomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001, ob 12. uri v pisarni
direktorja Srednje šole Črnomelj.

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): /

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: 6. 9. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Srednja šola Črnomelj

Št. 371-02-29/01-0406 Ob-52732
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks št. 01/478-5596.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– osebno vozilo od 2200 do 2400

ccm: 1 kos,
– osebno vozilo od 1900 do 2000

ccm: 2 kosa,
– osebno vozilo od 1500 do 1600

ccm: 1 kos,
– osebno vozilo na 4 kolesni pogon

od 1500 do 1600 ccm: 1 kos,
– enoprostorsko vozilo od 1850 do

2000 ccm: 1 kos.
Natančen tehnični opis vozil je razviden

iz razpisne dokumentacije.
Ocenjena vrednost javnega naročila brez

davka na dodano vrednost je 24,400.000
SIT.

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

sklop A – ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 6,800.000 SIT,

osebno vozilo od 2200 do 2400 ccm:
1 kos,

sklop B – ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost za obe vozili je
8,000.000 SIT,

osebno vozilo od 1900 do 2000 ccm:
2 kosa,

sklop C- ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 2,800.000 SIT,

osebno vozilo od 1500 do 1600 ccm:
1 kos,

sklop D – ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 2,800.000 SIT,

osebno vozilo na 4 kolesni pogon od
1500 do 1600 ccm: 1 kos,
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sklop E – ocenjena vrednost brez davka
na dodano vrednost je 4,000.000 SIT,

enoprostorsko vozilo 1850 do 2000
ccm: 1 kos.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ce-
lje, Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 30. 10.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministr-
stvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66,
tel. 01/478-5209.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2001 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II. nadstropje, soba št. 70.

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

a) garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora k ponudbi kot finančno zavaro-
vanje za resnost ponudbe priložiti bančno
garancijo po vzorcu iz razpisne dokumenta-
cije v višini 3% od ocenjene vrednosti javne-
ga razpisa oziroma od ocenjene vrednosti
za sklop(e) javnega razpisa na katerega(e)
konkurira ponudnik. Rok veljavnosti mora
biti do 15. 10. 2001. V primeru, če izbrani
izvajalec ne sklene pogodbe z naročnikom,
le-ta unovči garancijo, ne glede na to, ali je
naročnik utrpel škodo ali ne. Ostalim ponu-
dnikom se garancije vrnejo takoj po dokon-
čnosti poročila o izbiri izvajalca.

b) garancija za dobro izvedbo posla:
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini
3% pogodbene vrednosti mora izbrani po-
nudnik predložiti v 10 dneh po podpisu po-
godbe. Veljavnost garancije mora biti 1 dan
po preteku roka za dokončano izvedbo po-
sla. Pogodba se sklepa z odložnim pogo-
jem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla. V razpisni
dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti
izjavo banke, da bo izdala to garancijo.

c) garancija za odpravo napak v garan-
cijskem roku: izbrani ponudnik mora naroč-
niku ob uspešnem prevzemu predmeta po-
godbe izročiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem, in sicer v višini 3%
pogodbene vrednosti. Rok trajanja garanci-
je je za 1 dan daljši kot garancijski ali jamče-
valni rok. Garancija služi naročniku kot jam-
stvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do
naročnika v času garancijskega roka. V koli-
kor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok traja-

nja bančne garancije. V razpisni dokumen-
taciji pa mora ponudnik predložiti izjavo ban-
ke, da bo izdala to garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije krije
ponudnik. V kolikor ponudnik v zgoraj nave-
denih primerih ne predloži bančne garanci-
je in izjav v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadalj-
nje obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupni-
na bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne ose-
be pravosodnih organov podpisanih in žigo-
sanih dobavnic oziroma primopredajnih za-
pisnikov. Računi in dobavnice so izdani lo-
čeno glede na lokacije pravosodnih orga-
nov.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež.

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.1.2. Odločba upravnega organa iz-
dana v skladu s 4. členom Zakona o gospo-
darskih družbah o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev o opravljanju dejavnosti.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.1.2.1. Potrdilo o vpisu v register sa-
mostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe.

13.1.2.2. Priglasitveni list pričetka po-
slovanja, izdan s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila.

13.4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima

sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika.

13.7.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.7.1.1. Obrazci BON-1 in BON-2 sku-
paj ali BON-3, od katerih BON-1 in BON-2
ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.

V primeru odprtega računa pri poslovni
banki predloži ponudnik mnenje oziroma iz-
kaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri ima-
jo odprt žiro račun, o povprečnem meseč-
nem stanju sredstev na žiro računu za ob-
dobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.

13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Potrdilo o poravnanih obveznostih
iz naslova carine in drugih dajatev. Ponud-
nik mora predložiti potrdilo Carinske uprave
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova carinskih
in drugih dajatev, določenih z zakonom.

13.9. Ponudnik mora biti pooblaščeni
uradni prodajalec vozil, katera ponuja. Po-
nudnik mora predložiti dokazilo, s katerim
dokazuje, da je pooblaščeni uradni proda-
jalec vozil, ki jih ponuja.

13.10. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

13.10.1. Ponudnik mora imeti izpolnje-
ne pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, kot je navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

13.10.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe.

13.10.3. Predložijo se morebitni pridob-
ljeni certifikati kakovosti po ISO standardih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudbe. Predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: do
14. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila:
cena, rok dobave, število lastnih in poobla-
ščenih serviserjev. Natančna opredelitev
meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-02-34/01-0406 Ob-52733
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks 01/478-5596.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ško pohištvo za potrebe pravosodnih or-
ganov.

Natančne količine in lokacije dobave pi-
sarniškega pohištva so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 30,000.000
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: Republika Slovenija,
specifikacija je razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministr-
stvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66
tel. 01/478-5209.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 29. 8. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2001 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II. nadstropje, soba št. 70.

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

a) garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora k ponudbi kot finančno zavaro-
vanje za resnost ponudbe priložiti bančno
garancijo po vzorcu iz razpisne dokumenta-
cije v višini 3% od ocenjene vrednosti javne-
ga razpisa. Rok veljavnosti mora biti do
15. 10. 2001. V primeru, če izbrani izvaja-
lec ne sklene pogodbe z naročnikom, le-ta
unovči garancijo, ne glede na to, ali je na-
ročnik utrpel škodo ali ne. Ostalim ponudni-
kom se garancije vrnejo takoj po dokončno-
sti poročila o izbiri izvajalca.

b) garancija za dobro izvedbo posla:
bančno garancijo za dobro izvedbo posla
po vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini
3% pogodbene vrednosti mora izbrani po-
nudnik predložiti v 10 dneh po podpisu po-

godbe. Veljavnost garancije mora biti en dan
po preteku roka za dokončano izvedbo po-
sla. Pogodba se sklepa z odložnim pogo-
jem, da postane veljavna šele s predložitvijo
garancije za dobro izvedbo posla. V razpisni
dokumentaciji pa mora ponudnik predložiti
izjavo banke, da bo izdala to garancijo.

c) garancija za odpravo napak v garan-
cijskem roku: izbrani ponudnik mora naroč-
niku ob uspešnem prevzemu predmeta po-
godbe izročiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem, in sicer v višini 3%
pogodbene vrednosti. Rok trajanja garanci-
je je za 1 dan daljši kot garancijski ali jamče-
valni rok. Garancija služi naročniku kot jam-
stvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do
naročnika v času garancijskega roka. Koli-
kor se garancijski rok podaljša, se mora
hkrati podaljšati za enak čas tudi rok traja-
nja bančne garancije. V razpisni dokumen-
taciji pa mora ponudnik predložiti izjavo ban-
ke, da bo izdala to garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije krije
ponudnik. Kolikor ponudnik v zgoraj nave-
denih primerih ne predloži bančne garanci-
je in izjav, v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadalj-
nje obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupni-
na bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovorne ose-
be pravosodnih organov podpisanih in žigo-
sanih dobavnic oziroma primopredajnih za-
pisnikov. Računi in dobavnice so izdani lo-
čeno glede na lokacije sodišč.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež.

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.1.2. Odločba upravnega organa iz-
dana v skladu s 4. členom zakona o gospo-
darskih družbah o izpolnjevanju z Zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavno-
sti.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.1.2.1. Originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2.2. Priglasitveni list pričetka po-
slovanja izdan s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila.

13.4. Potrdilo Ministrstva za pravoso-
dje, Oddelka za kazensko evidenco, ki ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da v preteklih treh letih
pred pričetkom naročila ponudnikovi vod-
stveni delavci niso bili pravnomočno ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z po-
slovanjem.

13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika.

13.7.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.7.1.1. Obrazci BON-1 in BON-2 sku-
paj ali BON-3, od katerih BON-1 in BON-2
ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, BON-3 pa mora vsebovati
podatke za zadnje bilančno obdobje.

V primeru odprtega računa pri poslovni
banki predloži ponudnik mnenje oziroma iz-
kaze o poslovanju, izdanega največ 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka.

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri ima-
jo odprt žiro račun, o povprečnem meseč-
nem stanju sredstev na žiro računu za ob-
dobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe.

13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi

13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obraz-
ce-reference s strani naročnikov in kopije
pogodb.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti.

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih…) ter morebitnih študijskih in ra-
ziskovalnih zmogljivosti.
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13.9. Kolikor ponudnik sodeluje s po-
dizvajalci mora predložiti:

13.9.1 Izjavo podizvajalcev, kooperan-
tov o poravnavanju obveznosti.

13.9.2. Podpisane pogodbe o sodelo-
vanju s kooperanti, podizvajalci.

13.9.3. Mnenje pooblaščenega revizor-
ja, izdano v skladu z Odredbo o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov (Urad-
ni list RS, št. 71/99 in 78/99), ki potrjuje,
da ima ponudnik za razpisano javno naroči-
lo po svojih knjigovodskih podatkih izkaza-
no, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
rantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudbe. Predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: do 14.
9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bo strokov-
na komisija upoštevala, kot merilo za oceni-
tev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba ki ustreza merilom, ki so nasled-
nja:

a) cena,
b) garancijski rok,
c) rok dobave.
Cena 60%.
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižjo ponudbo ocenila s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena).

V primeru, če bo ponudbena cena za
100% ali več višja od najnižje, bo ocenjena
z nič točkami.

Garancijski rok 20%.
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48-mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsako ponudbo s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi:

Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100
(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-

cija).

Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,
vendar se točkuje kot 48-mesečna. V pri-
meru, če bo garancija krajša od najdaljše za
100% ali več bo ocenjena z nič točkami.

Rok dobave 20%.
Rok dobave bo strokovna komisija oce-

njevala tako, da bo najkrajši rok dobave oce-
nila s 100 točkami, nato pa daljši rok doba-
ve po enačbi:

Tr=100-((Rn-Rm)/Rm)100
(Rn-daljši rok dobave, Rm-najkrajši rok

dobave).

V primeru, če bo rok dobave krajši od
najdaljšega za 100% ali več, bo ocenjen z
nič točkami.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,6 za ceno, korelacij-
skim faktorjem 0,2 za garancijske roke in
korelacijski faktor 0,2 za rok dobave.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Ko-
misija bo upoštevala le ponudbe, ki izpol-
njujejo vse razpisne pogoje.

V skladu s 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovre-
dnotiti neobičajno nizke cene ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-52734
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in izvedba zamenjave sekundarne
opreme za 110/20 kV RTP Škofja Loka.

(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: RTP 110/20 kV Škofja
Loka, Frankovo naselje 1, Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma od 20. oktobra 2001, tra-
janje dobave: 9 mesecev.

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. 04/20-83-627 ali
faks 04/20-83-600 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 (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek: z vir-
manskim dokazilom o plačilu stroškov v viši-
ni 30.000 SIT (skupaj z DDV) in navedbo
davčne številke, na žiro račun št.
51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d., Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba
št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 20.9.
2001 ob 13. uri v prostorih Elektro Gorenj-

ske, d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje goto-
vosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena ponujene opreme in storitev, tehnične
in funkcionalne lastnosti ponujene opreme,
reference opreme, rezervni deli, pogaran-
cijsko vzdrževanje, šolanje in dokumentaci-
ja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Ob-52735
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in izvedba zamenjave sekundarne opre-
me za 110/20 kV RTP Jesenice.

(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: RTP 110/20 kV Jese-
nice, Kurilniška ulica 20, Jesenice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma od 20. oktobra 2001, tra-
janje dobave: 9 mesecev.

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. 04/20-83-627 ali
faks 04/20-83-600 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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek: z vir-
manskim dokazilom o plačilu stroškov v viši-
ni 30.000 SIT (skupaj z DDV) in navedbo
davčne številke, na žiro račun št.
51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d., Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št.
212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 20. 9.
2001 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d., Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil do višine 90% pogodbene
cene na podlagi ugotovljene stopnje goto-
vosti in potrjenih situacij, 10% pogodbene
cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti.

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
javnih 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 120 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena ponujene opreme in storitev, tehnične
in funkcionalne lastnosti ponujene opreme,
reference opreme, rezervni deli, pogarancij-
sko vzdrževanje, šolanje in dokumentacija.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 32/2160/2001 Ob-52772
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
preizkusnega sistema za testiranje me-
rilnih naprav v energetiki.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le celovite ponudbe.

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. 10. 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 Želj-
ko Karas.

(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: 5000 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 30. 8. 2001 ob 10. uri, v dvorani
RCV/IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% skupne ponudbene
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 poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 30. 10. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 20. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

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

omrežja

Št. 096-28/01 Ob-52785
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za plačilni promet.

2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Tržaška 16, številka telefaksa
01/425-97-75, tel. 01/47-74-234.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pet sku-
pin računalniške opreme: a) osebni ra-
čunalniki (2 podskupini: 80 in 40 ko-
sov), b) mrežni strežniki (4 podskupine:
4, 5, 1 in 1 kos), c) monitorji (3 podsku-
pine: 30, 50 in 45 kosov), d) prenosni
računalniki (2 podskupini: 8 in 12 ko-
sov) in e) komunikacijska oprema - sti-
kala (3 podskupine: 27, 4 in 1 kos).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je lahko dana za posamezno pod-
skupino (razen za komunikacijsko opremo,
za katero mora biti dana za vse tri podskupi-
ne), za vse podskupine v okviru skupine ali
za celoten obseg.

4. Kraj dobave: 15 organizacijskih enot
naročnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
največ 2 varianti za vsako podskupino.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: zaključek naj-
kasneje v novembru 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, Ljublja-
na, Tržaška 16 (Sektor za razvoj informacij-
skega sistema), tel. 01/47-74-234.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 9. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška 16
(vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 9. 2001 ob 10. uri na naslovu iz 8.
(b) točke.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica v višini 10% ponudbene vrednosti po-
samezne podskupine, za katero daje po-
nudbo.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta pred-
vidoma do 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in servis (za skupne a., b. in d.),
cena, servis in tehnične lastnosti (za skupi-
no c), cena, reference, usposobljenost za-
poslenih in servis (za skupino e), vse kot v
razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 48 Ob-52786
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, faks 02/449-23-79, telefon
02/449-20-00.

(a) Vrsta in količina blaga: idelava in
montaža pohištvene opreme za pošto
Murska Sobota.

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

4. Kraj dobave: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: zaključek do
31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sektor za fi-
nančne zadeve - nabavna služba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od pondeljka do
petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180 za razpisno dokumentaci-
jo- oprema Murska Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od pet-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-

javlja; da izkazana izguba iz naslova poslo-
vanja v preteklem letu ne presega 5% sku-
pnih prihodkov, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi; da ni dal zavajajo-
če podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predviden datum odločitve
20. 9. 2001.

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 7. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.,

sektor za finančne zadeve

Ob-52787
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,

4260 Bohinjska Bistrica, telefon
04/577-00-00 faks 04/577-00-13.

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:

– čaji in suho sadje,
– olja in margarine,
– razno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Jane-

za Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
10, 4260 Bohinjska Bistrica in podružnica
Srednja vas v Bohinju.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. Janeza Mancingerja Bo-
hinjska Bistrica, Savska 10, 4260 Bohinj-
ska Bistrica, kontaktna oseba je Vesna
Odar; telefon 04/577-00-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik (ra-
zen 13. in 14. 8.) od 9. do 12. ure osebno
ob predložitvi pooblastila in dokazila o vpla-
čilu stroškov na žiro račun šole, lahko pa
ponudniki zahtevajo s predložitvijo dokazila
o vplačilu stroškov dokumentacije, da se
jim dokumentacija pošlje po pošti, po elek-
tronski pošti ali na disketi. .

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31408..

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 8. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica, Savska c. 10,
4260 Bohinjska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2001 ob 8. uri v Osnovni šoli

dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
Savska c. 10, 4260 Bohinjska Bistrica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potre-
bno je predložiti menico v vrednosti 5% od
vrednosti ponudbe.

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

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

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 10. 9.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
10. 9. 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: 23. 7. 2001.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Ob-52788
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, tele-
faks 01/589-73-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: okoli
800.000 kg utekočinjenega naftnega
plina - propana za kurjavo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi samo dobavo celot-
ne količine blaga.

4. Kraj dobave: skladišča naročnika v
Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od datuma
veljavnosti pogodbe do 15. 10. 2001; v
primeru revizije JN, se bo predvideni datum
zaključka dobave za čas revizije podaljšal.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, soba
1, 1000 Ljubljana, telefon 01/589-73-00;
razpisno dokumentacijo dvignejo zaintere-
sirani ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije iz ka-
terega morajo biti razvidni osnovni podatki o
ponudniku (naziv, naslov, davčna številka,
št. telefona in telefaksa).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (vključen 19%
DDV), način plačila: z virmanom na žiro ra-
čun Zavoda RS za blagovne rezerve št.
50101-603-402300 pri APP Ljubljana s pri-
pisom “javni razpis za propan” ali pri blagaj-
ni Zavoda RS za blagovne rezerve.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 8. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106/VIII, soba 1, Ljubljana, pisno
v zaprti ovojnici s pripisom “Ponudba za
dobavo propana - ne odpiraj!” - z navedbo
številke objave javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 8. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Zavoda RS za blagovne rezerve, Dunajska
106, v sejni sobi v VII. nadstropju, v Ljublja-
ni.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 16. 9. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 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): /

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 število blokad
žiro računa v preteklih šestih mesecih enak
nič (zap. št. 6 v obrazcu BON 2, zap. št. 5 v
obrazcu BON 3 oziroma potrdilo poslovne
banke; – da so ponudnikovi prihodki od
prodaje v zadnjem bilančnem obdobju, iz-
kazani pod zap.št. 8 obrazca BON 1 ali zap.
št. 11 obrazca BON 3 ali zap. št. 13 obraz-
ca Podatki iz bilance uspeha najmanj enaki
ali večji od vrednosti ponudbe; da je v zad-
njih treh letih povprečno letno dobavil večje
količine propana od ponujene količine pro-
pana; da bo zagotavljal obnavljanje propana
po pogojih in ceniku naročnika za nedolo-
čen čas.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 9. 2001; 31. 8.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: neuspeli javni razpis je bil objavljen v
Uradni list RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001,
Ob-50342; druge informacije o naročilu po
telefonu 01/589-73-00.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-52798
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. (a) Vrsta blaga: izdelava vojaške to-

pografske karte Republike Slovenije v

merilu 1 : 100 000 (VTK 100) po posa-
meznih nalogah (pripravljalna dela, pri-
prava virov, kartografska obdelava, re-
produkcija, tisk in končna dela) za 10
listov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora predložiti ponudbo za vse
naloge, ki sestavljajo predmet javnega na-
ročila.

4. Kraj izročitve: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Pur-
kat, 01/471-25-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 208/2001-ODP) na račun
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, številko javnega razpi-
sa, sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 8. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, pre-
vzemnik je sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ne odpiraj, ponudba
MORS št. 208/2001-ODP – vojaška topo-
grafska karta (VTK 100)«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 2001 ob 10. uri, na naslovu: MORS,
Urad za logistiko, Služba za javna naročila,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema raču-
na na naročnikov naslov.

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

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:

Posebni pogoji:
– da nima blokiranega žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo potrdil veljavnost ponudbe in
rok plačila;

– da bo v primeru, če zagotavlja kapaci-
tete s podizvajalci ali zunanjimi sodelavci-po-
samezniki, podpisal izjavo o poravnanih za-
padlih obveznostih in predložil:

– vse zahtevane dokumente, ki izka-
zujejo izpolnjevanje splošnih pogojev za po-
dizvajalce,

– pogodbo s podizvajalci oziroma zu-
nanjimi sodelavci,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri izvedbi javnega naročila, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti;

– da bo predložil opis dela, ki obsega
kratek opis vsebine in obsega dela ter
osnovni prikaz postopkov in metod dela za
posamezno nalogo;

– da bo predložil terminski plan izvedbe
del z opredelitvijo posameznih faz;

– da bo podpisal in žigosal predračun
pogodbenega dela, s tem, da je vrednost
del prikazana ločeno po naslednjih skupi-
nah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški;

Ponudnik mora predložiti tudi predračun
pogodbenega dela po posameznih fazah.
Ponudnik mora tudi navesti ali nudi pose-
bne ugodnosti ali jih ne nudi in (če jih nudi)
katere.

– da bo predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene
vrednosti javnega naročila;

– da bo predložil izjavo banke o izdaji
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti in izjavo banke o izdaji ban-
čne garancije za odpravo napak v višini 5%;

– da bo podpisal in žigosal vzorec po-
godbe;

– da bo izpolnil obrazec za naročilo digi-
talnih podatkov za potrebe projekta.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do predvidenega zaključka del oziroma do
dokončne izvedbe poslov. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo potrjena predvidoma do
15. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam: 0–10 točk,
– izkušnje in reference ponudnika na pri-

merljivih delih: 0–10 točk,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja): 0–10 točk,
– izvedbeni rok: 0–10 točk
– cena: 0–60 točk.
Metoda vrednotenja.
Kriteriji:
Ustreznost ponudbe delovnim nalogam

– do 10 točk.
– opis dela in postopkov pri spremljanju

in organizaciji del: 3 točke – prejme tisti, ki
po strokovni presoji članov razpisne komisi-
je razpolaga z ustrezno usposobljenimi ka-
dri za upravljanje in nadzor ter ima postopke
v celoti računalniško podprto razdelane; 2
točki – prejme tisti, ki po strokovni presoji
članov razpisne komisije razpolaga z ustrez-
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no usposobljenimi kadri za upravljanje in
nadzor ter ima postopke le delno računalni-
ško podprto razdelane; 1 točka – prejme
tisti, ki po strokovni presoji članov razpisne
komisije razpolaga z ustrezno usposobljeni-
mi kadri za upravljanje in nadzor ter ima
razdelavo postopkov le analogno podprto;
0 točk – prejme tisti, ki po strokovni presoji
članov razpisne komisije, ali ne razpolaga z
ustrezno usposobljenimi kadri za upravlja-
nje in nadzor ali pa nima razdelanih postop-
kov;

– opis dela in postopkov pri vzorčnih
kontrolah ter ustrezna strojna in program-
ska oprema za izvajanje teh del: 3 točke –
prejme tisti, ki po strokovni presoji članov
razpisne komisije razpolaga z vrhunsko ra-
čunalniško strojno opremo (delovne posta-
je) in programsko opremo, zagotavlja stalno
oz. sprotno preverjanje strokovne ustrezno-
sti in pravilnosti opravljenih del ter to tudi
evidentira; 2 točki – prejme tisti, ki po stro-
kovni presoji članov razpisne komisije raz-
polaga z vrhunsko računalniško strojno
opremo (vsaj 1 delovna postaja) in program-
sko opremo, zagotavlja le občasno prever-
janje strokovne ustreznosti in pravilnosti
opravljenih del; 1 točka – prejme tisti, ki po
strokovni presoji članov razpisne komisije
razpolaga s še zadovoljivo računalniško
strojno in programsko opremo, ne zagotav-
lja pa preverjanja strokovne ustreznosti in
pravilnosti opravljenih del ; 0 točk – prejme
tisti, ki po strokovni presoji članov razpisne
komisije ne razpolaga z ustrezno računalni-
ško strojno opremo in programsko opremo,
niti ne zagotavlja preverjanja strokovne us-
treznosti in pravilnosti opravljenih del oziro-
ma ne opiše postopkov;

– opis dela redaktorja in v grobem opre-
deljene možne parcialne redakcijske reši-
tve: 4 točke – prejme tisti, ki ima po stro-
kovni presoji članov razpisne komisije te-
meljito razdelane vse možne parcialne re-
dakcijske rešitve; 2 točki – prejme tisti, ki
ima po strokovni presoji članov razpisne ko-
misije še zadovoljivo razdelane možne par-
cialne redakcijske rešitve; 0 točk – prejme
tisti, ki po strokovni presoji članov razpisne
komisije nima razdelanih možnih parcialnih
redakcijskih rešitev oziroma so le te nepo-
polne.

Izkušnje in reference ponudnika – do 10
točk:

Izkušnje in reference ponudnika se oce-
ni:

– izkušnje na kartografskem področju pri
izdelavi državnih topografskih kart ter pri
pripravi razvojnih projektov s področja topo-
grafske kartografije in topografskih baz do
7 točk. Oceno dobimo z rangiranjem izva-
jalcev na podlagi predloženih referenc (7
točk dobi tisti, ki po strokovni presoji članov
razpisne komisije predloži največ ustreznih
referenc, ostali proporcionalno manj);

– izkušnje pri organizaciji projektov in
projektnem vodenju do 3 točke. Oceno do-
bimo z rangiranjem izvajalcev na podlagi
predloženih referenc: 3 točke – prejme ti-
sti, ki ima po strokovni presoji članov razpi-
sne komisije največ priloženih referenc, ki
se nanašajo na izkušnje pri organizaciji pro-
jektov in projektnem vodenju; 2 točki – prej-
me tisti, ki je po strokovni presoji članov
razpisne komisije po številu priloženih refe-

renc, ki se nanašajo na izkušnje pri organi-
zaciji projektov in projektnem vodenju na
drugem mestu; 1 točko- prejmejo vsi ostali
ponudniki, razen tistih, ki zgoraj omenjenih
referenc ne predložijo (ti ne prejmejo točk).

Usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja) – do 10 točk:

Usposobljenost nosilcev oziroma ključ-
nega osebja se ocenjuje po sledečem:

– izkušnje delavcev izvajalca na podro-
čju kartografije (in topografije) in topograf-
skih baz pri pripravi strokovnih in razvojnih
projektov (na podlagi referenc) do 5 točk (5
točk dobi po strokovni presoji članov razpi-
sne komisije tisti izvajalec, katerega zapo-
sleni imajo na podlagi priloženih referenc
največ izkušenj na področju kartografije in
topografskih baz pri pripravi strokovnih in
razvojnih projektov, ostali proporcionalno
manj);

– izkušnje delavcev izvajalca na podro-
čju organizacije in projektnega vodenja (na
podlagi referenc) do 5 točk (5 točk dobi po
strokovni presoji članov razpisne komisije
tisti izvajalec, katerega zaposleni imajo na
podlagi priloženih referenc največ izkušenj
na področju organizacije in projektnega vo-
denja, ostali proporcionalno manj).

Izvedbeni rok – do 10 točk:
Enačba za računanje točk na osnovi po-

nujenega časa izdelave:
T = 10 * Cm / C
Cm ..... zahtevani čas izdelave,
C ........ čas izdelave podan v ponudbi,
T ......... število točk (število točk ne mo-

re biti večje od 10; če kdo ponudi rok, ki je
krajši od zahtevanega, se v primeru interesa
naročnika to točkovno upošteva kot rele-
vantna ugodnost):

Cena – do 60 točk,
Enačba za računanje točk na osnovi po-

nujene cene:
T = 60 * Cm / C
Cm – minimalna cena,
C – cena posameznega ponudnika,
T – število točk.
Skupno število možnih točk je 100. Naj-

ugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvi-
šje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 5385/01 Ob-52799
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški in drugi potrošni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – bloki in zvezki,
– sklop 2 – pisala,
– sklop 3 – kuverte,
– sklop 4 – registratorji, etikete, mape,
– sklop 5 – obrazci – tiskovine,
– sklop 6 – papir,
– sklop 7 – lepila in lepilni trakovi,
– sklop 8 – ostalo potrošno blago.

Ponudnik lahko da ponudbo za en sk-
lop, za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001 do avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., Komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, kon-
taktna oseba je Milan Stevanovič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora bi-
ti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 8. 2001 ob 11. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija – menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost garancije mora biti najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu par-
tnerju pri skupnem nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
29. 10. 2001; datum odločitve do 13. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni po-
goji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Te-
ža in način uporabe meril je podan v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 5386/01 Ob-52800
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: avtopla-

šči.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – avtoplašči za osebna in lažja
tovorna vozila,

– sklop 2 – avtoplašči za tovorna vozila.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sk-

lop, ali za oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: september
2001 do avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., Komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, kon-
taktna oseba je Milan Stevanovič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora bi-
ti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 8. 2001 ob 10. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija – menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost garanicje mora biti najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu par-
tnerju pri skupnem nastopu.

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
29. 10. 2001; datum odločitve do 13. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni pogo-
ji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Teža
in način uporabe meril je podan v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 5384/01 Ob-52801
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: priklopna

vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – priklopno vozilo z nadgrad-
njo – signalna tabla za zapiranje prometne-
ga pasu,

– sklop 2 – priklopno vozilo z nadgrad-
njo – signalna tabla spremenljive vsebine,

– sklop 3 – priklopno vozilo za prevoz
mehanizacije.

Ponudnik lahko da ponudbo za en sk-
lop, za več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., Komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, kon-
taktna oseba je Milan Stevanovič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo mora bi-
ti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 8. 2001 ob 9. uri, Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

čna garancija – menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost garancije mora biti najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu par-
tnerju pri skupnem nastopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
29. 10. 2001; datum odločitve do 13. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni po-
goji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Te-
ža in način uporabe meril je podan v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8/2001 Ob-52802
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. anestezijski aparat,
2. monitorji za intenzivo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobava opreme po sklopih ali vse skupaj.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobavni čas
največ 2 meseca po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko, na
žiro račun št. 51840-603-34212 s pripisom
“JR – oprema”, pripisati davčno številko.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gra-
dec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001, ob 11. uri v knjižnici
otroškega oddelka (pritličje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica, nad vrednostjo 25 mio SIT pa
bančna garancija.

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): 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: določeno (opredeljeno)
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 10. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena ter dodatne ugodnosti (podro-
bnosti v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo v obliki pisnih vprašanj.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 1.5.-3363/01 Ob-52803
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Ma-
ribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/23-41-410.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za posodobitev računalniškega
terminalskega omrežja za tehnični in-
formacijski sistem Slovenskih železnic
(TIS).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko dajo ponudbe le za kom-
pleten razpis.

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 stopitve pogodbe v
veljavo. Trajanje dobav je do 2 meseca.

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. 01/291-42-44, faks
01/291-48-06 oziroma tel. 291-42-15.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 7.  2001
dalje vsak delavnik od 8. do 15. ure, v pet-
kih do 13. ure, v sobi 525a (tajništvo Cen-
tra za informatiko).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT je treba naka-
zati na račun št. 50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za informatiko, Kolodvorska ul. 11, Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2001, ob 10. uri, steklena
dvorana, Kolodvorska 11, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
va se varščina za resnost ponudbe v višini
1,600.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: predplačila ni. Plačilni rok je 60 dni
po dobavi materiala ali opreme ali oprav-
ljeni storitvi.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): izvajalec, izvaja-
lec 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. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izpolnjevati mora vse iz-
ločilne (knock-out) kriterije, kot so navedeni
v razpisni dokumentaciji in ki se nanašajo na
zmožnost ponudnika in njegov tržni položaj
ter na skladnost ponujene opreme in stori-
tev glede na zahteve.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 11. 2001;predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 28. 9. 2001.

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

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

30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 7. 2001.
Direkcija za železniški promet

Št. 462 Ob-52804
1. Naročnik: Osnovna šola Kranjska Go-

ra.
2. Naslov naročnika: Koroška 12,

Kranjska Gora, tel. 588-14-17.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava živil za potrebe osnovne šole:

Orientac. vrednost (brez DDV) v SIT
1. mleko in mlečni izdelki 2,000.000
2. meso in mesni izdelki 4,500.000
3. ribe 140.000
5. zamrznjena in konzervirana

zelenjava in sadje 1,200.000
8. ostalo prehrambeno blago 2,000.000

Vrsta, opis in orientacijske količine ar-
tiklov, 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 sku-
paj: sprejemljive so ponudbe, ki se nana-
šajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklo-
pi 1, 2, 3, 5, 8) posamezne sklope v
celoti ali posamezne podsklope, kjer so
določeni.

4. Kraj dobave: fco Osnovna šola
Kranjska Gora, Koroška 12, Kranjska Go-
ra.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije:
Osnovna šola Kranjska Gora, Koroška 2,
Kranjska Gora, razpisno dokumentacijo iz-
daja: tajništvo Vera Kopavnik, dodatne in-
formacije daje: Ljudmila Brudar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: do 20. 8.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti do-
kazilo o vplačilu 5.000 SIT, na račun na-
ročnika št. 51530-603-33509, sklic na
JR-2/2001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Osnovna šola Kranjska Go-
ra, Koroška 2, 4280 Kranjska Gora.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001, ob 13.30, v prostorih
tajništva Osnovne šole Kranjska Gora, Ko-
roška 2, Kranjska Gora.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna bianco menica ponudnika, in sicer v
višini 10% od vrednosti njegove ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: Zakon o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/2001).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ponudnik ne
sme biti v zadnjih 6 mesecih blokiran več
kot 3 dni skupaj.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 29. 10. 2001.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 24. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je
edino merilo najugodnejša cena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: postopek se ponavlja za razpi-
sane sklope oziroma podsklope, za kate-
re v prvem postopku nista prispeli po dve
pravilni ponudbi.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Osnovna šola Kranjska Gora

Št. 403-10/01–4/2001 Ob-52924

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava Re-
publike Slovenije, Glavni urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks: 01/478-2743.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pisarniškega pohištva za
Davčno upravo RS.

(b) Ponudnik lahko odda ponudbo za
en sklop, več sklopov (poljubno število
sklopov) ali vse sklope skupaj. V okviru
posameznega sklopa mora ponudnik
ponuditi vse blago. Naročilo bo oddano
po naslednjih sklopih:

1. sklop – Posebni DU,
2. sklop – DU Brežice,
3. sklop – DU Celje,
4. sklop – DU Koper,
5. sklop – DU Kranj,
6. sklop – DU Ljubljana,
7. sklop – DU Maribor,
8. sklop – DU Murska Sobota,
9. sklop – DU Ptuj,
10. sklop – DU Hrastnik,
11. sklop – DU Velenje.
4. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji

v Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: suk-
cesivne dobave v obdobju od sklenitve
pogodbe do 15. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in  dodatne informacije: Davč-
na uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana –
Služba za kadrovske in materialne vire,
pritličje, soba 013, Karin Jakše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je mogoče prevzeti vsak
delovni dan od 9. do 11. ure. Dodatna
pojasnila se lahko zahtevajo le pisno na
osnovi pisnega zahtevka ponudnika in se
posredujejo vsem ponudnikom. Dodatna
pojasnila lahko ponudniki zahtevajo naj-
kasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.

c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo (številko bančnega

računa, kam je potrebno znesek naka-
zati): razpisno dokumentacijo ponudnik
prejme brez plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je po-
trebno predložiti do 23. 8. 2001 do 10.
ure. Ponudnik lahko odda ponudbo pripo-
ročeno po pošti, po kurirski pošti ali oseb-
no na naslov Republika Slovenija, Ministr-
stvo za finance, Davčna uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Repub-
like Slovenije, Glavni urad, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, prevzemnik Karin Jakše,
pritličje, soba 013.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 23. 8.
2001 ob 10.30 na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: se-
stavni del ponudbe je tudi veljavna ban-
čna garancija za zavarovanje resnosti po-
nudbe. Bančna garancija za resnost po-
nudbe se izda v višini 2,000.000 SIT in
mora biti veljavna do 30. 10. 2001. V
primeru, da pogodbena vrednost ne pre-
sega 20,000.000 SIT, bančna garancija
za zavarovanje resnosti ponudbe ni potre-
bna.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: plačilni rok najmanj 31 dni od datuma
prejema računa za dobavljeno blago.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 29. 10. 2001. najugodnejši po-
nudnik bo predvidoma izbran do 30. 8.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: meri-
lo za izbor najugodnejšega ponudnika je

1. ponudbena cena do 100 točk,
2. reference do 23 točk,
3. finančna sposobnost do 8 točk,
4. strokovna izobrazba kadrov do 5

točk,
5. A-test oziroma Certifikat o ustrez-

nosti do 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 7. 2001.
Ministrstvo za finance, Davčna uprava

Republike Slovenije

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

Preklic

Občina Šentjur pri Celju preklicuje javni
razpis za oddajo naročila gradnje po odpr-
tem postopku, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 59-60 z dne 20. 7. 2001, Ob-52234 za
rekonstrukcijo lokalne ceste LC 396120
Planina–Prapretno, na odseku Planina–Se-
le, zaradi objave istega razpisa dne 13. 7.
2001, Ob-52079, Uradni list RS, št.
57-58/01.

Postopek oddaje javnega naročila se bo
izvedel v skladu z objavo Ob-52079 z dne
13. 7. 2001, Uradni list RS, št. 57-58.

Občina Šentjur pri Celju

Popravek

Ob-52691
V javnem razpisu za sanacijo plazov v

Občini Krško v letu 2001, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne 13. 7.
2001, Ob-51939, št. 35103-3/2001, se
3. (b) točka pravilno glasi:

3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in možnosti
predložitev ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko
predloži ponudbo za vse razpisane pla-
zove ali za več plazov skupaj ali pa sa-
mo za posamezen plaz.

Občina Krško

Št. JN-1/13-2611 Ob-52638
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55, 4275

Begunje na Gorenjskem, tel. 04/533
33-15, faks 04/530-72-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nadalje-
vanje sanacije konstrukcije stavbe ter
sprememba namembnosti in adaptacija
podstrešja (za terapijo in psihosocialno
rehabilitacijo) v okviru postopnega za-
gotavljanja standardov.

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

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

4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem.

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

končanja ali čas izvedbe: september 2001
do 31. 12. 2001.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 61-62 / 27. 7. 2001 / Stran 4491

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
razen sobote, od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  10.000 SIT + DDV z goto-
vino neposredno pred dvigom dokumenta-
cije na blagajni bolnišnice ali predložiti do-
kazilo o virmanskem nakazilu na račun št.
51540-603-31525.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 2001 ob 12. uri, v Psihiatrični bolni-
šnici Begunje, I. nadstropje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv v višini 10% ponujene vrednosti s tra-
janjem veljavnosti 30 dni po odpiranju po-
nudb.

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

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: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb, sprejem
odločitve predvidoma 3. 9. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. julij 2001.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-52662
1. Naročnik: Občina Kozje.
2. Naslov naročnika: Kozje 37, 3260

Kozje, tel. 03/800-14-00, faks
03/5801-075, E-mail: obcina.kozje@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste št. 81052 – Vetr-
nik – Gorjane, v dolžini 2,300 m.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vetrnik-Gorjane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek predvi-
doma v sredini septembra 2001, dokonča-
nje do 10. 10. 2001

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, Suzana Kunst in   Andreja
Reher, tel. 03/800-14-00.

 (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. in 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik ob dvigu doku-
mentacije plača naročniku nadomestilo za
materialne stroške v višini 8.000 SIT na žiro
račun Občine Kozje št. 50730-630-10194,
sklic 00-7141-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 8. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kozje, Kozje 37, 3260
Kozje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kozje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 10% ocenjene vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
se vrši na podlagi mesečno izstavljenih situ-
acij, katerih zapadlost je 45 dni od dneva
izstavitve.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, predvidoma do 24. 8. 2001

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe del – 20%,
– reference – 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 7. 2001.
Občine Kozje

Št. 60/81/01 Ob-52671
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Slovenska

Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica, tel. 02/818-12-41, faks
02/818-11-41, e-mail: obcina@slov-bistri-
ca.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
nadomestnega skladišča v Vojašnici
Slovenska Bistrica.

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

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

4. Kraj izvedbe: Slovenska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 15. 10. 2001, dokončanja del
31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo,
Rotovnik Daniela.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzema
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 20. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazilo na ŽR
Občine Slovenska Bistrica
št. 51810-630-25589 s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo – nadomestno skladi-
šče.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Slovenska Bistrica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po 60
dneh po nastanku dolžniško upniškega ra-
zmerja.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pred-
ložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi na-
ročila z natančno opredelitvijo odgovornosti
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije; da
ima veljavno registracijo za opravljanje de-
javnosti; da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost; da ima poravnane davke
in prispevke določene z zakonom; da nudi
60-dnevni plačilni rok; da predloži predra-
čun; da predloži BON1 in BON2 ali BON3
ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON2 ali
BON3). Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni; da bo vsaj 50% del izvedel z delavci
zaposlenih pri ponudniku; da je v letih 1998,
1999, 2000 izvedel in zaključil vsaj tri tovr-
stna dela v vrednosti najmanj 20 mio SIT
(vsako posamezno tovrstno delo mora biti v
vrednosti najmanj 20 mio SIT); da bo zago-
tovil odpravo napak v garancijski dobi; da
ima poravnane obveznosti do podizvajalcev;
da bo predložil podatke o številu zaposlenih
na dan 31. 12. 2000; da bo dela zaključil v
roku 75 dni po sklenitvi pogodbe; da bo
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predložil bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT, izjavo banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla in bančno garancijo za odpra-
vo napak v garancijski dobi; da predloži re-
ference za vodjo gradbišča; da predloži pa-
rafiran vzorec gradbene pogodbe.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

(a) Ponudnik mora predložiti tudi načrt
organizacije gradbišča z dostopom iz Čo-
pove ulice.

(b) Od Ministrstva za obrambo Repub-
like Slovenije si bo moral izvajalec del
pridobiti ustrezna soglasja za ljudi, ki bo-
do izvajali dela v Vojašnici Slovenska Bis-
trica.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 050-08-03/2001 Ob-52674
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica, faks 02/743-11-20.
3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela

za prizidek in adaptacijo OŠ Gorišnica.
(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: Gorišnica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 15. 9. 2001
do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gori-
šnica, Gorišnica 54, tajništvo, Bratuša
Slavk.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik do
10. 8. 2001 od 8. do 12.ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na
Ž.R. 52400-630-20738 s pripisom javni
razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišnica
54, 2272 Gorišnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Gorišnica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom.

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 do
30. 9. 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. 22-23 z
dne 30. 3. 2001, Ob-45815.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Gorišnica

Ob-52681
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandan-

ta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste (LC 251030) Vi-
krče – Medvode, na odseku Mihovec –
Kralj, v dolžini 800 m.

3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja po delih ali sklopih ni
predvidena, zato naj ponudniki ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.

3. (c) Podatki o namenu naročila, ka-
dar vključuje izdelavo projektov:  ni podat-
kov.

4. Kraj izvedbe: Verje, Zg. Pirniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 17. 9. 2001, dokončanje del najka-
sneje do 26. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, tel. 01/361-95-16 ali
01/361-95-17 ali 041-261-395, faks
01/361-16-86, kontaktna oseba Franci Je-
raj ali Marija Eržen.

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan med 8. in 14. uro, Občina Medvode,
po predhodnem dogovoru s kontaktno ose-
bo.

7. (c) Znesek in način plačila za raz-
pisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti ali zahtevati
na podlagi predloženega potrdila (lahko
po faksu) o vplačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višini 10.000 SIT na žiro
račun Občine Medvode, C. komandanta
Staneta 12, davčna številka: 20991517,
št. žiro računa: 50104-630-810181, s
sklicem: 00 3-2001 - davčna številka
vplačnika, namen nakazila: “Razpisna do-
kumentacija Pirniče”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
11.30.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
prevzemnik Marija Eržen, soba 14, I.nad-
stropje. Zaprta kuverta mora biti jasno ozna-
čena z napisom “ Ponudba – asfalt Pirniče -
ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2001 ob 12. uri v prostorih Občine Medvo-
de, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, sejna soba št. 20, I.nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če je zahtevano: po-
nudniki morajo predložiti naročniku menico
z menično izjavo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen): 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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 4. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bneje določena v razpisni dokumentaciji (po-
nudbena cena, rok izvedbe in reference).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba mora biti sestavljena na ori-
ginal popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega ali da ne sklene pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Medvode

Ob-52684
1. Naročnik: Občina Preddvor, Dvorski

trg 10, 4205 Preddvor in Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o. Ulica Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20, Ko-
munala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
04/28-113-00, faks 04/20-424-49, e-ma-
il: JPK@Komunala-Kranj.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
razpisa je izgradnja primarnega kanali-
zacijskega razvoda v naseljih Preddvor
in Hrib obdelanega v projektu PGD, PZI
Projektivnega biroja Velenje, št. 5303,
april 2001 v skupni dolžini 3513 m, pre-
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mera ∅∅∅∅∅ 200 in 250 mm. Ob izgradnji
kanalizacije je v isti izkop predvidena
sočasna položitev toplovodnega razvo-
da. V ponudbi je potrebno upoštevati
poliesterske, PVC, PP ali PEHD cevi in
jaške.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za vsa predvidena dela bo iz-
bran en sam izvajalec.

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

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

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del no-
vember 2001, zaključek predvidoma no-
vember 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije o razpisu dobijo na
Občini Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, kontaktna oseba Darwin Fink;

– po telefonu 04/275-10-00,
– pisno po faksu 04/275-10-20,
– osebno po predhodni najavi
– dne 27. 8. 2001 ob 10. uri ogled

trase z zbirnim mestom na Občini Preddvor,
Dvorski trg 10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 7. 2001
do 29. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT materialnih
stroškov na Ž. R. Občina Preddvor, Dvorski
trg 10, 4205 Preddvor št.
51500-630-50197 APP Kranj, pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije za primarni kanalizacijski raz-
vod naselij Preddvor-Hrib«.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 8. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 8. 2001 ob 12. uri na Občini
Preddvor, Dvorski trg 10 (sejna soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti dane-
ga naročila, z veljavnostjo do 15. 11. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: 80% plačila na podlagi začasnih me-
sečnih situacij. Rok plačila najmanj 60 dni
od potrditve situacije, 20% plačila po
opravljeni primopredaji del. Rok plačila
najmanj 60 dni od opravljenega primopre-
dajnega zapisnika.

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: da razpolaga s tehnično
opremo in s kadri s katerimi bo zagotovil
izgradnjo kanala v predvidenem roku.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj do 15. 11. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: do 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
in plačilni pogoji 50, tehnični pogoji iz-
vedbe 25, garancijska doba 15 in refe-
rence 10.

Teža in način uporabe meril sta podro-
bneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
18. 7. 2001.

Občina Preddvor
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Št-01-351-01-47/98 Ob-52692
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica,

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
tel. 01/837-20-00, faks 01/836-10-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija poslovnega objekta Gorenjska
cesta 9 v Ribnici, finalizacija mansarde,
ureditev toplotne podpostaje in izgrad-
nja priključnega toplovoda (gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: razpisana dela se oddajajo v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe: objekt Gorenjska cesta
9 v Ribnici, Občina Ribnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del je 15. 9. 2001 in dokončanje del
15. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca, Oddelek za okolje in prostor, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica, Danilo Hočevar,
tel. 01/837-20-06.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 31. 7. 2001
do 27. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 15.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na žiro račun Občine Ribni-
ca št. 51300-630-12019 ali na blagajni Ob-
čine Ribnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska ce-
sta 3, 1310 Ribnica. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti z oznako
»Ne odpiraj-ponudba za Gorenjsko cesto
9«. Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. 8.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ribni-
ca, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe v višini 5% od ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana, kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): v primeru, da skupina izvajalcev
predloži skupno ponudbo, mora ta skupina
izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi prav-
nega akta o skupni izvedbi naročila, v pri-
meru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Neglede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 11. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 12. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, plačilni pogoji 20%, rok
izgradnje 10%, garancijska doba 10%, me-
rila so podrobneje opisana v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dela se bodo izvajala na podlagi tri-
partitne izvajalske pogodbe, sofinancer je
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Ribnica

Ob-52693
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, 1420 Trbovlje, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija Partizanske ceste na Dolu od
km 0,000 do km 0,670.

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

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

4. Kraj izvedbe: Dol pri Hrastniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
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: Rudnik Trbov-
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lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

  Vse dodatne informacije je možno do-
biti pri Cveti Popotnik Pršo na
tel. 03/56-26-144 int. 499.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 9. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
RTH.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da vrednost ponudbe presega
50,000.000 SIT (brez DDV) se zahteva ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10 %
ponudbene vrednosti.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 3. 12. 2001.

  Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 18. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 20 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– garancijska doba 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: 19. 7. 2001.
 Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 08/01-K Ob-52694
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel.03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Gorica – faza I – kanal 1.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 12. 9. 2001
do 22. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič,
tel.03/896-11-00, faks 03/896-11-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - virman-
sko nakazilo na TR št. 13426 -
0012997108 - sklic na št. 161.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 40501-13/01-34 Ob-52696
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
kanalizacije naselja Ihan – Prelog z za-
menjavo vodovoda.

(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: Ihan – Prelog.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september
2001, dokončanje v 40 koledarskih dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Oddelek za gospodarske javne služ-
be, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, kon-
taktna oseba: Jože Kump univ. dipl. ing.
gr., tel. 01/724-20-22, faks
01/721-40-05.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810230 pri LB banka Domža-
le d.d., Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2001 ob 16. uri, Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale, Konferen-
čna soba, I. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni od uradne potrditve 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90 točk, reference 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Domžale

Št. 8/8-01 Ob- 52736
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

13, 6000 Koper, tel. 05/66-86-100, faks
05/66-86-120.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
komunalne infrastrukture in uličnega tla-
ka v ulicah, ki so zajete v I. fazi obnove
starega mesta Piran.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: obnova komunalne infrastruktu-
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re in uličnega tlaka v ulicah, ki so zajete v I.
fazi obnove starega mesta Piran.

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

4. Kraj izvedbe: KS Piran, staro mesto
Piran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta ni dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek del je 1. 10. 2001, predviden čas do-
končanja je 15. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rižanski vodo-
vod Koper d.o.o., Ulica 15. maja št. 13,
6000 Koper, tel. 05/66-86-100, Leon Gro-
šelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 9. 2001,
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 30.000 SIT. Na-
čin plačila je: virman, na transakcijski račun
10100-0000055382.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper (tajniš-
tvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001, ob 13.15 v mali sejni
sobi (št. 113) na Rižanskem vodovodu Ko-
per.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Ban-
čna garancija za vrednost 4,500.0000 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 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: po razpisnih pogojih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: Ponudba mora veljati
do 10. 1. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri izboru najugodnejšega ponudnika
upošteval najnižjo ceno ob izpolnjevanju
vseh zahtevanih pogojev navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Št. 011-04-8/01 Ob-52767
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. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
zapornega sloja na območju CP Kranj.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R1-202 Rate-
če-Podkoren.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 35 dni po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun
št. 50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 31. 8.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani, I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000 pri-
ložiti 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.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pred-
loži ponudbo o skupni izvedbi javnega naro-
čila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-52768
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. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega mostu čez Savinjo pri
Rogovilcu na cesti R2-428 odsek 1250.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-428 Lu-
če-Sestre Logar.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV (Irena Skubic), tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun
št. 50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 8.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani, I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko vnovči
v dobro računa proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
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čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republikr Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa:  8. 12. 2000, Ob-40443.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-52769
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. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava
protiprašne zaščite na cesti
RT-924/3559 Podlom-Kranjski
Rak-Podvolovjek.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta RT-924 Pod-
lom-Kranjski Rak.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 45 dni po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, Irena Skubic, tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-

najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 9.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani, I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
v dobro računa proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vred-
nosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pred-
loži ponudbo o skupni izvedbi javnega naro-
čila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 351/116/2000 Ob-52770
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, telefaks 05/365-9133,
telefon 05/365-9110, e-mail obcinaajdov-
scina@ajdovscina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja in prizidava otroškega vrtca v Črni-
čah.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v enem
sklopu.

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

4. Kraj izvedbe: Črniče, 5262 Črniče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

varianta po popisu, varianta na ključ.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september 2001
do december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
Damjan Lavrenčič, univ. dipl. inž. grad.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Ajdovščina št. 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 8. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 8. 2001 ob 10.15 v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Aj-
dovščina.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena v roku 60 dni po prejetju situa-
cije oziroma računa, skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS 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): v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti predlože-
na pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, tehnična opremljenost ponudnika
10%, reference na enakih in podobnih de-
lih 15%, finančno stanje ponudnika 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Občina Ajdovščina

Št. 35505/002/99 Ob-52789
1. Naročnik: Občina Cerkvenjak.
2. Naslov naročnika: Cerkvenjak 25,

2236 Cerkvenjak; tel. 02/703-41-15, faks
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02/703-50-61, e-mail: obcina.cerkve-
njak@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekons-
trukcija in razširitev vodooskrbnega
omrežja Cerkvenjak - I. faza v skupni
dolžini 6.726 m.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselja Andrenci, Bren-
gova, Cerkvenjak, Čagona, Stanetinci.

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

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 15. 9. 2001 in dokončanja
30. 11. 2001, oziroma čas izvedbe: 75
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
kvenjak; Cerkvenjak 25; 2236 Cerkvenjak;
tel. 02/703-41-15, faks 02/703-50-61 .
Za dajanje vseh dodatnih informaci je odgo-
vorna oseba Darko Fras.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
ŽR 51800-630-26021. Na doklazilu o vpla-
čilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek, dne
31. 8. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerkvenjak; Cerkve-
njak 25; 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, dne 31. 8. 2001 ob 11. uri na
naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
12,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 3. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Občina Cerkvenjak

. 400-05-23/01 Ob-52790
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje:
Naročilo obsega gradbena dela , ki se

bodo oddala posamično, pod točko:
1. Avtomatska merilna postaja za

kontinuirano spremljanje kakovosti Sa-
vinje v Medlogu,

2. Avtomatska merilna postaja za
kontinuirano spremljanje kakovosti Sa-
ve v Jesenicah na Dolenjskem.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik lahko kandidira za
posamezno razpisano delo ali za več, ven-
dar mora za vsako razpisano delo podati
samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.

Oddaja po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe del: pod točko:
1. Medlog,
2. Jesenice na Dolenjskem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

Čas izvedbe pod točko:
1. 3 mesece po sklenitvi pogodbe,
2. 3 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01 478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299, z navedbo
naslova naloge, na katero se javlja ponu-
dnik.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001 ob 11. uri za prvo točko
in ob 12. uri za drugo, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz

sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
za vsako posamezno nalogo. Ponudnik mo-
ra predložiti sklenjene pogodbe s potenci-
alnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih 5 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tu-
di v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51.člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 11. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 18. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 5 let.

Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika mag.
Mojca Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. inž.
kem., tel. 01/478-41-83.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Agencija RS za okolje



Stran 4498 / Št. 61-62 / 27. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 400-05-1/01 Ob-52791
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: naročilo
obsega gradbena dela: izdelava piezome-
trov za stalno vzorčevanje podtalnice na
Ljubljanskem polju.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Ljubljansko polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 2 meseca po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01 478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299, z navedbo
naloge.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001 ob 10. uri za prvo točko
in ob 12. uri za drugo, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, avansi niso mož-
ni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih 5 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki

sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 56. člena Zakona o rudarst-
vu (Ur. l. RS, št. 56/99),

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 11. 2001 in predvideni datum odlo-
čitve do 18. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena razpisanih del, referenčna dela
ponudnika za obdobje zadnjih 5 let.

Merila so podrobneje navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika mag.
Mojca Dobnikar Tehovnik, univ. dipl. inž.
kem., tel. 01/478-41-83.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 1712-01 Ob-52796
1. Naročnik: Stanovanjski sklad PIZ

Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad

PIZ d.d., Mala ulica 5,1000 Ljubljana, tel.
01/300-88-11 faks 01/431-83-32.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška dela, obnova fasade in
zaprtje lož na stanovanjski stavbi v Se-
žani, Ivana Turšiča 8.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naro-
čilo se lahko oddaja po sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Ivana Turšiča 8, Seža-
na.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
dopustna.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

– predviden pričetek del je 15. 9. 2001,
– predviden čas dokončanja je 30. 10.

2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska ce-
sta št. 2, 6210 Sežana, tel. 05/731-12-52,
Zlobec Dušan.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 2001
od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT, na-
čin plačila: virmansko nakazilo na žiro račun
št. 51420-601-11758 KSP d.d. Sežana.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. 8.2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunalno stanovanjsko podje-
tje, d.d. Partizanska cesta št. 2, 6210 Se-
žana (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 8. 2001 ob 14.15
na Komunalno stanovanjskem podjetju d.d.,
Partizanska cesta št. 2, 6210 Sežana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah v 60 dneh po ura-
dnem prejemu potrjene 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, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu
Zakona o javnih naročilih: po razpisnih
pogojih.

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

Predviden datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 3. 9. 2001.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: v
skladu z razpisno dokumentacijo, kjer je po-
drobneje opredeljeno.

Ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogo-
jev navedenih 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: 20. 7. 2001.

Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d. Sežana

Št. 04/2001 Ob-52797
1. Naročnik: Občina Hrpelje - Kozina.
2. Naslov naročnika: Reška cesta 14,

Hrpelje, 6240 Kozina, tel. 05/68-00-150,
faks 05/68-00-180.

3. (a) Opis in obseg gradnje: krajevni
vodovodi v Občini Hrpelje-Kozina; Sana-
cijski ukrepi v letu 2001.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ocizla in Brezovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 31.
8. 2001, zaključek 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hrpe-
lje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240
Kozina, Aleksander Batič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v roku 8 dni po
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51420-601-11688.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrpelje - Kozina, Re-
ška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001 ob 12. uri.

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: plačil-
ni rok 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): /

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: 31. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izgradnje, posebne ugodno-
sti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 7

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Hrpelje-Kozina

Št. 351/12/99 Ob-52825
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

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

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

3. Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacijskega sistema Žikovca IV. in
VI. etapa.

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece ali 90
dni.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo, Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško
št. 50710-630-10131.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 10. septembra ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Laško.

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

– bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila: plači-

la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60–90 dni.

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

1.) Registracija ponudnika pri pri-
stojnem organu države, v kateri ima sedež.

2.) Da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali li-
kvidacijski postopek ali je prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge odločbe.

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

4.) Da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
ve, 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 dovo-
ljenje pristojnega organa za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet naročila in je tako
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.

6.) Da je ponudnik finančno in po-
slovno sposoben: da ponudnik dostavi BON
1 in BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi instituci-
ja, ki vodi ponudnikov žiro račun in doku-
menti ne smejo biti starejši od 30 dni.

7.) Da ponudnik razpolaga z zado-
stnimi tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slič-
ne gradnje za 10 pogodbenih partnerjev.

8.) Da ponudnik ni dal zavajajoče
podatke.

9.) Da nudi 60-90 dnevni plačilni
rok.

10.) Da za resnost ponudbe nudi
naslednjo vrsto finančnega zavarovanja:

– bančno garancijo v višini 10% po-
nudbene vrednosti.

11.) da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval;

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

12.) Opcija ponudbe 31. 10. 2001.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum o odlo-
čitvi o sprejemu ponudbe je 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%,

– 30% (kriterij najvišja najnižja PC) oce-
na 1 – najvišja ponudbena cena, ocena 5 –
najnižja ponudbena cena vmes po formuli
1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4

PC-ponudbena 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;

rok izvedbe 15%,
0 – rok ni določljiv oziroma daljši

   od razpisanega,
3 – v skladu z razpisnimi pogoji

   in programom priprave,
5 – nudi krajši rok izdelave;

finančna usposobljenost (bonitete, pla-
čilna sposobnost) 10%,

0 – ni priložil, neprekinjena blokada
    nad 60 dni,

1 – slabe(čista izguba,
   neporavnane obveznosti),

3  – dobre(pokazatelji so pozitivni,
približno 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 zbere višje število točk,
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
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ulica 2, 3270 Laško, tel.: 7338-714, med
7. in 9. uro, do 4. 9. 2001.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:  19.7.2001

Občina Laško

Št. 33-30/2001 Ob-52862
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica.

2. Naslov naročnika: Komunalno stano-
vanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova
7, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05/714-20-81,
714-51-90, telefaks 05/714-55-86.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in dozidava čistilne naprave za pitno vo-
do v vodarni Ilirska Bistrica.

(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: mesto Ilirska Bistrica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2001,
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Pre-
šernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Miro Mladinov, Darinka Antonič, tel.
05/714-51-90, 714-21-88, faks
05/714-55-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 2001,
vsak delovni dan med 10. in 14. uro po
predhodni najavi in dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanom
na transakcijski račun št.
10100-0000023081 pri Banki Koper d.d.,
namen nakazila: za razpisno dokumentacijo
– ČN za pitno vodo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 8. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno stanovanjsko po-
djetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250
Ilirska Bistrica (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 8. 2001 ob 9. uri v prostorih
Komunalno stanovanjskega podjetja Ilirska
Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistri-
ca.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4,500.000 SIT in ve-
ljavnost 120 dni po odpiranju ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacije.

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

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni oziroma do 30. 11. 2001, predvi-
den datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, garancijski rok (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico zma-
njšati obseg del v okviru zagotovljenih finan-
čnih sredstev in se za zmanjšani obseg del
sklene ustrezna pogodba (fazna izgradnja),
izbran izvajalec del v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Komunalno stanovanjsko podjetje
Ilirska Bistrica

Ob-52863
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, 4000 Kranj, faks
04/23-73-140.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Maistrovega trga v Kranju.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del: 24.
9. 2001, konec del: 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Domplan d.d.,
Bleiweisova 14, 4000 Kranj, kont. oseba je
Dušan Jerala, tel. 04/20-68-789 ali
041/647-432.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 30.000 SIT je po-
trebno plačati na žiro račun št.
51500-630-50113 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za obnovo Maistrovega trga
v Kranju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Domplan d.d., Bleiweisova 14,
4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 2001, Domplan d.d., Kranj, Bleiweis-
ova 14, mala sejna soba, ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v vrednosti 5% ponunjene vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 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): ponudbe
kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejav-
nosti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je
potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni iz-
vajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vsaj minimalne kriterije, ki so navedeni
pod usposobljenostjo in sposobnostjo. Če
ponudnik ne izpolnjuje enega od kriterijev
se ga avtomatsko izloči.

Za usposobljenega se smatra ponudnik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje za udeležbo v
postopku:

– da je registriran pri pristojnem organu
države, (Ponudnik poda – Originalni izpisek
ali overjeno kopijo iz sodnega registra podje-
tij, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od
datuma oddaje ponudbe. Samostojni podjet-
niki predložijo originalno potrdilo ali overjeno
kopijo o vpisu v register samostojnih podjet-
nikov in priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdani s strani pristojne izpostave Davčne
uprave RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe),

– da ni proti ponudniku uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
(dokazilo izda pristojno sodišče),

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, (dokazilo izda
pristojni organ (DURS)),

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljaje dejavnosti, ki je pred-
met naročila, (ponudnik poda – originalni
izpisek ali overjeno kopijo iz sodnega regis-
tra podjetij, ki ne sme biti starejši od 3 me-
secev od datuma oddaje ponudbe. Samo-
stojni podjetniki predložijo originalno potrdi-
lo ali overjena kopija o vpisu v register sa-
mostojnih podjetnikov in priglasitveni list
pričetka poslovanja, izdani s strani pristojne
izpostave Davčne uprave RS, ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje po-
nudbe),

– da je finančno in poslovno sposoben,
(ponudnik poda – originale ali overjene ko-
pije obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3, izdan največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka oziroma obrazec BON
1, ki ne sme biti starejši kot eno leto. Samo-
stojni podjetniki predložijo originalno potrdi-
lo banke, pri kateri imajo odprt žiro račun o
povprečnem stanju sredstev na žiro računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe), za finančno usposoblje-
nega ponudnika se šteje, da ponudnik ni
imel prekoračitve finančnega stanja na Ž.R.
v obdobju zadnjih 6 mesecev (ponudnik po-
da – potrdilo DURS),
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– da je ponudnik priložil vsa dokazila, ki
jih izdajo pristojne institucije in izpolnjene
originalne obrazce razpisne dokumentacije
ter podpisano in žigosano pogodbo,

– da je ponudnik predložil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti nepremičnine,

– da ni dal zavajujočih podatkov glede
zgornjih zahtev (Obrazec 12),

– da je ponudnik izpolnil, ožigosal in pod-
pisal vse obrazce in pogodbo.

Za sposobne se šteje ponudnik, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

– da je finančno poslovno sposoben (po-
nudniku se upoštevajo podana bilanca uspe-
ha, kjer se upoštevajo podatki pod zapore-
dno številko in morajo biti prihodki enaki ali
večji od ponujene vrednosti vseh razpisanih
vrst blaga ali storitev iz celotnega razpisa),

– da nudi 60-dnevni plačilni rok (razvi-
dno iz podpisane pogodbe),

– da ponudnik zagotavlja ustrezen ka-
der, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega na-
ročila (ponudnik mora imeti zaposlene ozi-
roma sklenjeno pogodbo z odgovornim vo-
djem del, ki mora izpolnjevati pogoje iz 51.
člena Zakona o graditvi objektov. Ponudnik
mora s posebno izjavo potrditi, da bo ves
čas zemeljskih del stalno prisotna geodet-
ska služba za izdelavo projekta izvedenih
del, ki je strošek ponudnika),

– da je ponudnik v zadnjih treh letih so-
deloval pri gradnji najmanj 3 objektov nizke
gradnje, od katerih je bil glavni izvajalec pri
enem od del, enake ali večje ponujene vre-
dnosti (za sposobnega se šteje ponudnik,
ki je podal dokazilo, da je v zadnjih treh letih
sodeloval ali izvajal dela na najmanj treh
lokacijah, od katerih je eno delo v enaki ali
večji vrednosti od ponujene).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 15%,
– način plačila 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Mestna občina Kranj

Ob-52864
1. Naročnik: Občina Šalovci.
2. Naslov naročnika: Šalovci 162,

9204 Šalovci, telefaks 02/559-80-54, tel.
02/559-80-50, e.naslov:obcina.salov-
ci@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kulturne dvorane v Šalovcih.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala v enem sklopu.

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

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

končanja ali čas izvedbe: avgust 2001 do
juij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šalov-
ci, Šalovci 162 – tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do 16. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na ŽR, Občine
Šalovci številka 51900-630-76043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci 162,
9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Šalovci, Šalovci 162.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 27. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 7. 2001.
Občina Šalovci

Št. 0512/3-308/73-01 Ob-52866
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel.01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
III. faze gradnje PP Ptuj.

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

I. gradbena dela,
II. obrtniška dela,
III. drenaža.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki

so predmet javnega naročila, v celoti. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: Policijska postaja Ptuj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je 15. 10. 2001,
rok izvedbe pa je najkasneje 150 dni po
uvedbi izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30807301.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 3. 9. 2001, najkasneje do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2001,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno po-
nudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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 1. 2. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, izkušnje vodje del in fi-
nančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za
izkušnje vodje del je 20 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/74-01 Ob-52872
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel.01/432-5125, telefaks št.
01/472-5791.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
čistilne naprave na objektu Veliki Otok
– Postojna.

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

I. komunalana naprava,
II. izdelava propusta.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki

so predmet javnega naročila, v celoti. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: Objekt Veliki Otok v Po-
stojni.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je 1. 10. 2001,
rok izvedbe pa je najkasneje 60 dni po uved-
bi izvajalca v posel.

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

notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-4054.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30807401.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 23. 8. 2001, najkasneje
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 8. 2001, ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega 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): v primeru,
da skupina izvajalcev predloži skupno po-
nudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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 10. 1. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 20. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, izkušnje vodje del in fi-
nančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za
izkušnje vodje del je 20 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 352-209/00 Ob-52877
1. Naročnik: Občina Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Poljanska cesta 2,

4220 Škofja Loka, telefon: 04/511-23-00,
faks: 04/511-23-18, e-mail: mateja.ha-
fner@skofjaloka.si.

3. a) Opis in obseg gradnje: obnova
JV in JZ stolpa Loškega gradu v Škofji
Loki.

Obnova obsega: gradbeno – obrtniška
dela.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela, ki so predmet tega razpisa, v celoti.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe del: Loški grad, Grajska
pot 13, Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: prevzem del: naj-
kasneje 5 dni po podpisu pogodbe, dokon-
čanje del 13 tednov po uvedbi izvajalca v
posel.

7. a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
Oddelek za okolje in prostor, pri Mateji Ha-
fner Dolenc, telefon: 04/511-23-46.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresiranim
ponudnikom je omogočen vpogled v razpi-
sno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, do
zadnjega roka določenega za oddajo po-
nudb. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
vplačilu ter davčno številko.

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

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 20. avgusta 2001
do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
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na naslov Občina Škofja Loka, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, sprejemna pi-
sarna – vložišče. Zaprta ovojnica mora biti
opremljena: z naslovom naročnika, s pripi-
som “Ne odpiraj, ponudba – obnova stolpa
Loškega gradu“ in z navedbo javnega razpi-
sa na katerega se ponudba nanaša. Na hrb-
tni strani mora biti označeno ime in popoln
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001 ob 13. uri na Občini
Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in
plačljivo na prvi poziv v višini 5% ponujene
vrednosti, kot jamstvo, da bo v primeru, če
bo izbran sklenil pogodbo z naročnikom.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 24. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogo-
jev navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: priporočen ogled objekta po pred-
hodni najavi kontaktni osebi naročnika iz 7.
člena tega razpisa.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Škofja Loka

Št. 63/01 Ob-52879
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,

2281 Markovci, tel. 01/788-88-80, faks
01/788-88-81.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Izgrad-
nja infrastrukturnih objektov za 1. fazo
obrtne cone Novi Jork, Markovci.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja gradnje
vseh infrastrukturnih objektov enemu ponu-
dniku.

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

4. Kraj izvedbe: Nova vas pri Markov-
cih, zaselek Novi Jork.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek gradnje 1.  10. 2001, predvideni čas
trajanja izgradnje je tri mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Markovci, Markovci 43, 2281 Markov-
ci, Janko Širec, 01/788-88-84.

(b) čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan med 8. in 13. uro ali po pošti ob
dvodnevni predhodni najavi in dokazilu o
plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudnik pred pre-
vzemom razpisne dokumentacije vplača
znesek 10.000 SIT na žiro račun št.
52400-630-0020855 z namenom naka-
zila “Razpisna dokumentacija s popisom
del. Projekti PZI so na vpogled vsak dan
med 8. in 13. uro na sedežu Občine Mar-
kovci po predhodni telefonski najavi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
12. ure (velja poštni žig vključno z datu-
mom 27. 8. 2001).

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Mar-
kovci 43, 2281 Markovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2001 ob 13. uri v prostorih
Občine Markovci, Markovci 43.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10.000.000 SIT z veljavnostjo do podpi-
sa pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: minimalni 60 dnevni plačilni rok po
potrjenih začasnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev iz 41. do 43. člena
zakona o javnih naročilih: skladno z raz-
pisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti 60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo, kjer so po-
drobneje opredeljena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001

Občina Markovci

Št. 351-19/99 Ob-52880
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5.maja 6a,

5270 Ajdovščina, telefax 05 36591 33,
telefon 05 365 91 10, elk. naslov pet-
er.kete@ajdovscina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja komunalne infrastrukture Industrij-
ske cone Mirce.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v enem
sklopu.

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: september
2001 do november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Obči-
na Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a - taj-
ništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak delov-
ni dan od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
Občine Ajdovščina št. 52010-630-7043.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5.maja 6a, 5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, Aj-
dovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: men-
ica v vrednosti 750.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: plačilo bo izvrešeno v 60 dneh po
prejetju situacije oziroma računa, skladno
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v
ponudbeni dokumentaciji mora biti pred-
ložena pogodba o skupni izvedbi naroči-
la, ki mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora biti
veljavna do 21. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena: 70%,

Strokovna usposobljenost ponudnika
in njegove reference na enakih in podo-
bnih delih, potrjene s strani investitorjev:
10%,

Finančno stanje ponudnika: 5%,
Tehnična opremljenost ponudnika

(skupaj s podizvajalci):15%.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 7. 2001.
Občina Ajdovščina
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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

Ob-52750
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 57-85/01 z dne
13. 7. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Geološko geotehnične ra-
ziskave temeljnih tal na območju trase HC
Razdrto – Vipava (2. faza) za nivo PGD, PZI
trase in IP objektov varianta »Viola 1«
(Ob-52023).

Spremeni se:
Točka 4: če je predvidena oddaja sklo-

pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko oddajo ločene
ponudbe za en, več ali vse sklope pod
pogojem, da je vsak sklop finančno po-
sebej ovrednoten. Sklopi so sledeči:

1. geološko geotehnične raziskave
za traso,

2. gg raziskave za objekte in pokriti
vkop Mlake,

3. gg raziskave za viadukte,
4. gg raziskave za predora »Barnica«

in »Tabor«,
5. hidrogeološke raziskave.
Točka 6: sprejemljivost variantnih po-

nudb: ponudnik lahko poleg osnovne, pred-
pisane ponudbe odda tudi variantno ponud-
bo.

Točka 8a: naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: strokovne in-
formacije posreduje Suzana Svetličič, univ.
dipl. inž. geol., DDC, Einspielerjeva 6, soba
103, Ljubljana, tel. 01/309-42-61.

Točka 11: navedba finančnih zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,900.000 SIT za sklop 1 in veljav-
nostjo 210 dni od datuma odpiranja po-
nudb; v višini 650.000 SIT za sklop 2 in
veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 1,000.000 SIT za sklop 3
in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; v višini 1,300.000 SIT za sklop 4
in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb; in v višini 250.000 SIT za sklop 5
in veljavnostjo 210 dni od datuma odpiranja
ponudb.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 311-02-20/01 Ob-52675
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad za energetiko, Kotniko-

va 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-71,
01/478-32-72, faks 01/432-60-94, e-ma-
il: djordje.zebeljan@gov.si; vojko.pseni-
ca@gov.si.

3. Vrsta in opis storitev: priprava pod-
zakonskega akta: splošni pogoji za do-
bavo in odjem električne energije.

Storitve kategorije 8 (Storitve za raziska-
ve in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00)

Cena
Ocenjena vrednost del: 10,000.000

SIT.
4. Možna oddaja sklopov: sprejemljive

so samo ponudbe za celoten obseg razpi-
sanih storitev. Oddaja parcialnih sklopov ni
predvidena.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali časa izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe.

Dokončanje opravljanja storitev: 3 me-
sece po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-71; 041/362-871;
478-32-72, faks 01/432-60-94.

Oseba za kontakte in dodatne informaci-
je: mag. Djordje Žebeljan, univ. dipl. inž.
str.; Vojko Pšenica, univ. dipl. ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega jav-
nega razpisa do datuma za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV
(19%).

Številka bančnega računa kamor je po-
trebno nakazati zgornji znesek: drugi pri-
hodki države ŽR 50100-840-061-6212,
sklic na številko:
18-25119-7141998-03170101.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki do-
kumentirajo plačilo prej navedenega zne-
ska.

Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo doku-
mentacijo tudi po pošti.

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

(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
48, 1000 Ljubljana (vložišče, II. nadstro-
pje).

10. Datum čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum in čas odpiranja ponudb: 7. 9.
2001 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, velika
sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, v višini 5% od oce-
njene vrednosti.

Trajanje garancije 60 dni od datuma od-
piranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZI-

PRO2001) v 60- dneh po opravljenem delu
in prejemu fakture.

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

– pogodba med izvajalcem in podizvajal-
cem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik (poleg splošnih pogojev po 41., 42.
in 43. členu ZJN-1):

– reference na pripravi pravnih aktov na
področju elektroenergetike,

– reference pri pripravi tehničnih pred-
pisov na področju elektroenergetike,

– poznavanje problematike pravnih rela-
cij na področju dobave električne energije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z Zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba Zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev: ener-
getski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00),
Pravila za delovanje trga z električno ener-
gijo (Ur. l. RS, št. 30/01), Pravilnik o dolo-
čitvi cen za uporabo elektroenergetskih
omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
(Ur. l. RS, št. 30/01), Sistemska obratoval-
na navodila za distribucijska in prenosno
omrežje, Uredbe o izvajanju gospodarskih
javnih služb v elektroenergetiki.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitev: da, obvezno.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: točk
a)  cena izvedbe projekta 25
b)  idejna rešitev izvedbe

projektne naloge 15
c)  kvalifikacije ponudnika

in podizvajalcev 20
d)  reference

sodelujočih strokovnjakov 20
e)  predlagana metodologija izvedbe

in organizacija projekta
ter terminski plan 20

Skupaj 100
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 20. 7. 2001.
Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 020-104/01 Ob-52680
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko.
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2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad za energetiko, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-71;
478-32-81, faks 01/432-60-94, e-mail:
djordje.zebeljan@gov.si; stoj.kri-
stan@gov.si.

3. Vrsta in opis storitev: priprava stra-
teškega načrta privatizacije podjetij
elektrogospodarstva.

Storitve kategorije 8 (Storitve za raziska-
ve in razvoj – projekt) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur.l. RS, št. 39/00)

Cena
Ocenjena vrednost del: 26,000.000

SIT.
4. Možna oddaja sklopov: sprejemljive

so samo ponudbe za celoten obseg razpi-
sanih storitev. Oddaja parcialnih sklopov ni
predvidena.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali časa izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe.

Dokončanje opravljanja storitev: 60 dni
po podpisu pogodbe

8. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-71; 041/362-871,
01/478-32-81, faks 01/432-60-94.

Oseba za kontakte in dodatne informaci-
je: mag. Djordje Žebeljan; mag. Ostoj Kri-
stan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega
javnega razpisa do datuma za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 10.000 SIT + DDV
(19%).

Številka bančnega računa kamor je po-
trebno nakazati zgornji znesek: Drugi pri-
hodki države ŽR 50100–840-061-6212,
sklic na številko:
18-25119-7141998-03170101.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izdalo
razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki do-
kumentirajo plačilo prej navedenega zne-
ska.

Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo odposlalo doku-
mentacijo tudi po pošti.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov vložišča, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, (Vložišče, II. nadstropje).

10. Datum čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum in čas odpiranja ponudb: v
torek 11. 9. 2001 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, velika
sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, v višini 5% ocenje-
ne vrednosti. Trajanje garancije 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.

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

o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZI-
PRO 2001), v 60 dneh po opravljenem de-
lu in prejemu fakture.

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

– pogodba med izvajalcem in podizvajal-
cem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik (poleg splošnih pogojev po 41., 42.
in 43. členu ZJN-1):

Ugotavljanje sposobnosti za izvedbo na-
ročila:

– kompetence članov tima (njihove kva-
lifikacije, izkušnje, usposobljenost),

– splošna kvalifikacija in izkušnje, pozi-
cija pri izvajalcu, čas sodelovanja z drugimi
zaposlenimi pri izvajalcu, izkušnje v podo-
bnih projektih v evropskih državah,

– posebna znanja in izkušnje pri izvaja-
nju, navedba konkretnih že uspešno zaklju-
čenih projektov,

– poznavanje specifičnih razmer v Repu-
bliki Sloveniji, centralno evropskih in vzho-
dnih državah, poznavanje predpisov RS,

– izjave o zasedenosti:
– kadrovskih kapacitet,
– finančnih kapacitet,
– tehničnih kapacitet.
Reference
– izkušnje izvajalca na vsaj dveh podo-

bnih projektih,
– poznavanje razmer v Sloveniji na podro-

čju elektrogospodarstva in finančnega trga,
– predlagana metoda dela in način orga-

nizacije dela,
– če je ponudnik tuja oseba, dovoljenje

oziroma pripravljenost za prenos
know-howa.

Ponudnik mora predložiti dokaz o refe-
renci (pisno izjavo svoje pogodbene stran-
ke, na katero se sklicuje v referencah).

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z Zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba Zakonov, predpisov in
odločb, ki zadevajo te vrste storitev: Ener-
getski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00),
Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektro-
energetskih omrežij in kriterijih za upraviče-
nost stroškov (Ur. l. RS, št. 30/01), Uredbe
o izvajanju gospodarskih javnih služb v elek-
troenergetiki, Pravna regulativa na področju
privatizacije državnega premoženja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, ob-
vezno.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: točk
1. Cena izvedbe projekta 25
2.  Izvedljivost predlaganih rešitev 25
3.  Kompetence ponudnika

in posameznih članov tima 20
4.  Čas izvedbe naloge 20
5.  Pripravljenost svetovanja

pri izvedbi izbranega programa
privatizacije 20

Skupaj 100
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 20. 7. 2001.
Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 027/01 Ob-52689
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: izdelava idejne-
ga projekta ureditev ceste R3-639 od-
sek 1141 Tacen-Šmartno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: R3-639 Ljubljana (Šen-
tvid)-Vodice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 150 dni od skle-
nitve pogodbe.

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 in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
8. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrs-
tvo za promet-Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
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 vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik lah-
ko unovči v dobro računa Proračuna RS št.
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50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 026/01 Ob-52690
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: izdelava idejne-
ga projekta obnove ceste R3-693/2301
Nova Cerkev-Vitanje od km 0+000 do
km 10+320.

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 R3-693 Str-
mec-Socka-Vitanje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6 mesecev od
sklenitve pogodbe.

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 in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 8. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 8.
2001 ob 9.30 v veliki sejni dvorani I.nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 SIT priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3 %
vrednosti javnega naročila in jo naročnik lah-
ko unovči v dobro računa Proračuna RS št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju 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 naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 47/S Ob-52697
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz gotovine
z oklepnim vozilom, št. kategorije 2. sto-
ritve kopenskega transporta.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek - 1.ok-
tober 2001, za obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo v sek-
torju za finančne zadeve - nabavna služba.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 13. uro
vsak delavni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na račun
51800-601-180.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., sektor
za finančne zadeve - nabavna služba, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih
Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, Maribor .

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prevzema 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: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdi-
lo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvi-
daciji ali prenehal poslovati na podlagi so-
dne ali druge prisilne odločbe), potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
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povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, potrdilo, da so porav-
nani vsi davki in prispevki in druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
Republike Slovenije, opis finančne zmožno-
sti za izvedbo posla. (potrebno je predložiti
izvlečke iz bilance stanja in uspeha od pri-
hodkov za zadnja tri leta), da je imel ponu-
dnik najmanj 80,000.000 SIT prihodkov v
preteklem letu, izjava, da ponudnik redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne
pogodbe, izjava, da ponudnik odstopa od
terjatev do naročnika v korist dobaviteljev
blaga, kooperantov in podizvajalcev za izka-
zane in potrjene terjatve, v kolikor bo zahte-
vano s strani dobaviteljev, izjava, da bo po-
nudnik del za poplačilo obveznosti dobavi-
teljem blaga, kooperantom in podizvajalcem
upošteval enake roke plačil, kot so določe-
ni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom,
izjava, da bo ponudnik priznal in obračunal
ter plačal dobaviteljem blaga, kooperantom
in podizvajalcem del zapadle obveznosti in
zakonite zamudne obresti za vsak dan za-
mude pri plačilih zapadlih in potrjenih ob-
veznosti po izstavljenih računih za opravlje-
ne storitve podizvajalcev in kooperantov,
opis sposobnosti zaposlenih za izvedbo po-
sla, opis zmožnosti za izvedbo posla.

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 zasebnem varovanju in o ob-
veznem organiziranju službe o varovanju,
(Uradni list RS, št. 32/94).

(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: 31. 9. 2001, predvi-
den datum odločitve 14. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja poprečna cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Ob-52751
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest
v Republiki Sloveniji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: avtoceste v Republiki
Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del
2001, dokončanje skladno z dokončanjem
gradbenih del, ki bodo oddana v obdobju
do leta 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Slovenko
Henigman, univ. dipl. inž. grad. – DDC, Ein-
spielerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-299,
faks 01/30-94-325.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 27. 7. 2001 do
6. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 9. 2001 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 6. 9.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 50,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupno nastopanje.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 26. 1. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 16. 10. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen dne 15. 6. 2001 v Ur. l. RS,
št. 50/01.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
20. 7. 2001.

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

Št. 0512/3-308/72-01 Ob-52771
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nastanitev delav-
cev policije na območju občine Ilirska
Bistrica, pri čemer mora biti zagotovlje-
no:

– nastanitev 18 oseb, katerih število
se spreminja in se giblje od 10 do 18,

– sobe morajo biti eno ali dvo-poste-
ljne s svojimi sanitarijami in kopalnico.

Podrobnejši opis storitve in ostale zahte-
ve naročnika so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih: 17. hotelske in re-
stavracijske storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponu-
dnki morajo ponuditi celotno storitev.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Ilirska
Bistrica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala. Upoštevana bo samo osnovna ponud-
ba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev, z možnostjo po-
daljšanja za enako obdobje.

Predvideni datum začetka izvajanja sto-
ritve je 15. 9. 2001, predvideni datum za-
ključka pa 14. 9. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič,
tel. 01/472-4054.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
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vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30807201.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 8. 2001,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 8. 2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

13. 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 skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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 storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 3. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena in finančno stanje ponu-
dnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 90 točk, ter za
finančno stanje ponudnika 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 462-02-1/01 Ob-52782
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, Ribnica, tel. 01/837-20-00, faks
01/836-10.

3. Vrsta in opis storitve: izvedba geo-
detskih del na komasacijskem območju
Prigorica 1, (Elaborat obstoječega sta-
nja na komasacijskem območju , elabo-
rat vrednotenja zemljišč na komasacij-
skem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat no-
ve razdelitve zemljišč na komasacij-
skem območju), priprava projektne do-
kumentacije za izvedbo agromelioraci-
je na komasacijskem območju Prigori-
ca 1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal javno naročilo po dveh
sklopih:

1. agromelioracija,
2. komasacija.
5. Kraj izvedbe: k.o. Prigorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, konec november 2002.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca, po predhodni najavi na tel.
01/837-20-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od objave do 17.
8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na žiro račun 51300-630-12019.

9. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 20. 8.
2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenj-
ska cesta 3, Ribnica. Zapečatene kuverte
morajo biti označene z napisom »Ponudba
– ne odpiraj – izvedba komasacije na ko-
macijskem območju Prigorica 1«. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bian-
co menica s pooblastilom za izpolnitev in
uporabo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

14. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: dokazilo o registraciji podjetja, re-
ference za tovrstna dela.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 21. 10. 2001. Naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 31. 8.
2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primer-
ljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifi-
kat ISO 9001.

17. Druge informacije o naročilu: Mari-
ja Gornik, tel. 01/837-20-24.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

19. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

Občina Ribnica

Št. 462-02-1/01 Ob-52783
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, Ribnica, tel. 01/837-20-00, faks
01/836-10.

3. Vrsta in opis storitve: izvedba geo-
detskih del na komasacijskem območju
Prigorica 2, (Elaborat obstoječega sta-
nja na komasacijskem območju, elabo-
rat vrednotenja zemljišč na komasacij-
skem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat no-
ve razdelitve zemljišč na komasacij-
skem območju), priprava projektne do-
kumentacije za izvedbo agromelioraci-
je na komasacijskem območju Prigori-
ca 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal javno naročilo po dveh
sklopih:

a) agromelioracija,
b) komasacija.
5. Kraj izvedbe: k.o. Prigorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, konec november 2002.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca, po predhodni najavi na tel.
01-837-20-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od objave do 17.
8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na žiro račun 51300-630-12019.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 20. 8.
2001 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica. Zapečatene kuverte mora-
jo biti označene z napisom »Ponudba – ne
odpiraj – izvedba komasacije na komasacij-
skem območju Prigorica 2«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: bian-
co menica s pooblastilom za izpolnitev in
uporabo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

14. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: dokazilo o registraciji podjetja, re-
ference za tovrstna dela.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 21. 10. 2001. Naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 31. 8.
2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primer-
ljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifi-
kat ISO 9001.

17. Druge informacije o naročilu: Mari-
ja Gornik, tel. 01/837-20-24.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

19. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

Občina Ribnica

Št. 462-02-1/01 Ob-52784
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, Ribnica, tel. 01/837-20-00, faks
01/836-10.

3. Vrsta in opis storitve: izvedba geo-
detskih del na komasacijskem območju
Dolenja vas, (Elaborat obstoječega sta-
nja na komasacijskem območju , elabo-
rat vrednotenja zemljišč na komasacij-
skem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat no-
ve razdelitve zemljišč na komasacij-
skem območju), priprava projektne do-
kumentacije za izvedbo agromelioraci-
je na komasacijskem območju Dolenja
vas.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal javno naročilo po dveh
sklopih:

a) agromelioracija,
b) komasacija.
5. Kraj izvedbe: k.o. Dolenja vas.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001, konec november 2002.

8. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-

ca, po predhodni najavi na tel.
01/837-20-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od objave do 17.
8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom na žiro račun 51300-630-12019.

9. (a)Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 20. 8.
2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica. Zapečatene kuverte mora-
jo biti označene z napisom »Ponudba – ne
odpiraj – izvedba komasacije na komasacij-
skem območju Dolenja vas«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribni-
ca.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija v višini 10% od pogodbene
vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po obračunskih situacijah opravljenih del.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba.

14. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: dokazilo o registraciji podjetja, re-
ference za tovrstna dela.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 21. 10. 2001. Naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 31. 8.
2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena,
izkušnje in reference ponudnika na primer-
ljivih delih, izvedbeni rok, pridobljen certifi-
kat ISO 9001.

17. Druge informacije o naročilu: Mari-
ja Gornik, tel. 01/837-20-24.

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

19. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

Občina Ribnica

Št. 354-07-16/01 Ob-52792
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48, Ljub-

ljana, tel. 01/478-73-10, faks
01/478-74-25.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: ocene emisij to-
plogrednih plinov iz posameznih sektor-
jev, 27. druge storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. Ocena potencialnih znižanj emisij toplo-
grednih plinov iz področij energetska učin-
kovitost ter spremembe tehnoloških proce-
sov, 2. Ocena potencialnih znižanj emisij
toplogrednih plinov iz sektorja oskrba z
energijo, 3. Ocena potencialnih znižanj iz-
pustov toplogrednih plinov v sektorju kme-

tijstvo, 4. Ocena potencialov zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov na področju od-
padki in odpadne vode, 5. Ocena potencia-
lov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
v sektorju promet, 6. Kvantitativna ocena
ponora emisij toplogrednih plinov v sektorju
gozdarstvo, 7. Letno poročilo za leto 1999
o emisijah toplogrednih plinov po metodo-
logiji IPPC . Ponudnik lahko kandidira za
posamezen razpisan sklop (od 1 do 7) ali za
več, vendar mora za vsak razpisan sklop
podati samostojno ponudbo v ločenih ovoj-
nicah. Pogodbe bodo sklenjene za vsak
sklop posebej od točke 1 do 7.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september 2001
– november 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-
ljana, vložišče, II. nadstropje, Alenka Man-
freda, tel. 01/478-7312.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, vložišče, II.
nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri v veliki sejni
sobi, II. nadstropje, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48.

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

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: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od oddaje ponudb. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
11. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence ponudnika in projektne skupine maks.
50 točk, ponudbena cena razpisanih del
maks. 40 točk, kadrovska zasedba projek-
tne skupine maks. 10 točk.
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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: 23. julij 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-52857
1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Naslov naročnika: Občina Duplek,

Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, tel.
02/681-4101, faks 02/681-94-71.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi šolskih
otrok v Občini Duplek (storitev kopen-
skega transporta po prilogi 1-A ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
prevozi so razdeljeni v sklope. Prijava je
možna na vse sklope ali na posamezni sk-
lop.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Du-
plek.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šol-
skem koledarju z možnostjo podaljšanja za
eno leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Du-
plek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek,
kontaktna oseba je Milena Ropoša, tel.
02/681-41-01.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Duplek, Cesta 4. julija
106, 2241 Sp. Duplek.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občinskega urada občine Duplek.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih računih v roku
30 dni.

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

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: kot v razpisni dokumen-
taciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-

ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94), Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s
katerimi se vozijo skupine otrok (Ur. l. RS,
št. 78/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 27. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dodatne iformacije
dobi na Občini Duplek na tel.
02/681-41-01, kontaktna oseba je Milena
Ropoša.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Duplek

Št. 462/2001 Ob-52881
1. Naročnik: Občina Horjul.
2. Naslov naročnika: Horjul 57, 1354

Horjul.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi pred-

šolskih in osnovnošolskih otrok iz Obči-
ne Horjul v Osnovno šolo Horjul.

4. Če je predvidena oddaja sklopov ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse razpisane rela-
cije ali vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Hor-
jul.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: šolsko leto
2001/2002, z možnostjo podaljšanja.

8. a)Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Horjul, Hor-
jul 57, 1354 Horjul, Jana Jereb.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do 9. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Horjul, Horjul 57, 1354
Horjul.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občine Horjul.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa za opravljeno
storitev.

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

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 storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: v
skladu z zahtevami za prevoz šolskih otrok.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in voznik vozil s katerimi se vozijo skupine
otrok in Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil.

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja,odgo-
vornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2001. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na Ob-
čini Horjul, tel. 01 7549 146 – Jana Jereb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Horjul

Št. 640-02-24/2001 Ob-52882
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: opravljanje prevozov
učencev za OŠ Loka Črnomelj za šolsko
leto 2001/2002 – storitev kopenskega
transporta po prilogi 1-A – ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: območje Občine Črno-
melj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 9. 2001,
30. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne finance, Vladka Kostelec
Peteh, tel.: 07-306-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7.30 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52110-630-40302.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 8. 2001 ob 9. uri v prostorih ma-
le sejne sobe Občine Črnomelj.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nujene vrednosti in garancija za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine
otrok ter drugi veljavni predpisi s tega po-
dročja.

(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: 90 dni od odpiranja
ponudb, 20. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 351-05-8/00 Ob-52885
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana, faks  (01) 478-1805.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitev strokov-
nega nadzora po Zakonu o graditvi ob-
jektov pri obnovi objekta na Gregorči-
čevi 25 in Roški cesti v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: objekt Gregorčičeva 25 v Ljublja-
ni; 2. sklop: objekt Roška cesta v Ljubljani.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. sklop: I. faza v
letu 2001 (predvidoma od 15. 9. 2001 do
30. 11. 2001), II. faza v letih 2002, 2003
(pogojno – glede na zagotovljena proračun-
ska sredstva); 2. sklop: I. faza v letu 2001
(predvidoma od 1. 10. 2001 do 30. 11.
2001), II. faza v letih 2002, 2003 (pogojno –
glede na zagotovljena proračunska sredstva).

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

cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 27. 8. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2001 ob 13. uri na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

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

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

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

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

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, na-
vedba ključnega tehničnega osebja in dru-
gih strokovnih delavcev z njihovimi strokov-
nimi življenjepisi.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene stroritve oziroma
dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. strokovna izobrazba kadrov – 4 točke; 4.
certifikat ISO 9001 – 4 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Franci Kodela, tel. (01) 478-1820.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Servis skupnih služb vlade

Št. 266-50/01 Ob-52886
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana, faks  (01) 478-1805.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: tekoče vzdrževa-
nje objektov in skupnih površin na mej-
nih prehodih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sklop: vzdrževanje električnih napeljav in
naprav, 2. sklop: vzdrževanje strojnih nape-
ljav in naprav, 3. sklop: razna manjša grad-
bena in zaključna dela; ponudba lahko zaje-
ma: a) izvajanje vseh del po posameznem
sklopu za posamezno področje, b) izvajanje
vseh del po več sklopih za posamezno po-
dročje, c) izvajanje vseh del po posameznih
sklopih za več področij, d) izvajanje vseh
del po več sklopih za več področij (vsa dela
po vseh sklopih in področjih).

5. Kraj izvedbe: Mejni prehodi Republi-
ke Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka izva-
janja storitve je od 1. 10. 2001 do 31. 1.
2002, z možnostjo dvakratnega podaljšanja
po 12 mesecev v skladu z določili 97. člena
ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 8. do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 8. 2001 ob 9.30 na naslovu:
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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, sez-
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nam ključnega tehničnega osebja in drugih
strokovnih delavcev z njihovimi strokovnimi
življenjepisi.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene stroritve oziroma
dela v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 5 točk;
4. certifikat ISO 9001 – 4 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Franci Kodela, tel. (01) 478-1820.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: objava prvega razpisa: Urad-
ni list RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Servis skupnih služb vlade

Ob-52925
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Križevci, kontaktna ose-
ba: Damijana Nedog, Križevci 11,  9242
Križevci pri Ljutomeru,
tel.  02/588-81-40  faks 02/587-10-31.

2. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1 B
ZJN-1: izvajanje prevozov šolskih otrok
v Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru.

Vrsta storitve: storitev kopenskega tran-
sporta po prilogi 1 A ZJN-1.

3. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije skupaj
enemu ponudniku

4. Kraj izvedbe: območje občine Križev-
ci

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šol-
skem koledarju, z možnostjo podaljševanja
za eno leto, vendar skupno največ za 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kri-
ževci, križevci 11, 9242 Križevci pri Ljuto-
meru Damijana Nedog.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v osmih dneh od
dneva objave razpisa od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave dokumen-
tacije v višini 2.000 SIT je potrebno plačati
pred dvigom dokumentacije na ŽR občine
Križevci št. 51930-630-76251.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2001 ob 10.30 v sejni sobi občine
Križevci.

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

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

nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh od prejema, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen ZJN-1: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /

14. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 22. 8.
2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, sposobnost in usposobljenost,
druge ugodnosti.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 22. 6. 2001, Ob-51146.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Občina Križevci

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 403-4/01 Ob-52726
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana tel. 01/47-85-491, telefaks
01/25-14-584, e-naslov: mf.razpi-
si@mf-rs.si.

3. Navedba določbe zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 1.
točka drugega odstavka 20. člena zakona o
javnih naročilih.

4. Vrsta storitve in opis naročila ter
sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziro-

ma 1B zakona o javnih naročilih: vzdr-
ževanje računalniško podprtega enot-
nega računovodskega sistema Mini-
strstva za finance, v nadaljevanju MFE-
RAC (I A, zap.št. 7 – računalniške sto-
ritve in sorodne opreme)

Naloge sistema MFERAC
Vzdrževanje sistema MFERAC pokriva

naslednje (poslovne) naloge:
1. Izvrševanje državnega proračuna:
1.1 Izvrševanje državnega proračuna,
1.2 Evidenca javnega dolga,
2. Glavna knjiga in saldakonti,
4. Stroški dela in drugi osebni prejem-

ki iz sredstev proračuna:
4.1 Obračun in nakazovanje stroškov

dela,
4.2 Kadrovska evidenca,
5. Sistem vodenja osnovnih sredstev,
6. Tolarska in devizna blagajna,
7. Stanovanjski krediti in najemnine.
Aktivnosti vzdrževanja sistema MFE-

RAC
Vzdrževanje sistema MFERAC vključu-

je naslednje aktivnosti:
Zap. Vrsta aktivnosti
oznaka
a) vodenje
b) upravljanje kakovosti
c) upravljanje okolja
d) analiza
e) izobraževanje
f) programiranje
g) administriranje
h) pomoč
i) razmnoževanje
j) najem predavalnice

5. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ni predvideno.

6. Kraji izvedbe: na lokacijah neposre-
dnih proračunskih uporabnikov v Republi-
ki Sloveniji in pri izvajalcu.

7. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

8. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek po
podpisu pogodbe, trajanje 36 mesecev
od dneva podpisa pogodbe, po preteku
možnost sklenitve nove pogodbe.

9. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Služba za informacijsko tehnologijo, taj-
ništvo službe, Župančičeva 3, 3. nadstro-
pje, 1502 Ljubljana; zahtevek za dodatne
informacije se pošlje pisno na isti naslov
ali na e-naslov mf.razpisi@mf-rs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo lahko dvignejo vsak delov-
ni dan od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je zapisana na CD-ju in je brezplač-
na. Prevzame se osebno ali pošlje po poš-
ti.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
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strstvo za finance, Služba za informacij-
sko tehnologijo, tajništvo službe, Župan-
čičeva 3, 3. nadstropje, soba 79.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odpiranje ponudb bo
5. 9. 2001 takoj po poteku roka za odda-
jo ponudb na Ministrstvu za finance. Od-
piranje ponudb ni javno. Predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 3.
10. 2001.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,200.000 SIT z zapadlostjo do 10. 12.
2001.

13. Pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: po pogodbi v skladu s predpisi o jav-
nih financah.

14. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
sebna pravna oblika se ne zahteva. Ven-
dar pa mora skupina ponudnikov določiti
vodjo, ki bo v imenu skupine kontaktiral z
naročnikom.

15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
zakona o javnih naročilih: ponudnik mo-
ra v ponudbi navesti naslednje: lastništvo
izdelkov, varovanje podatkov, plačilni po-
goji, prostori, dokazila o zahtevani stro-
kovnosti kadrov, roki in prioritete, vzpo-
stavljen sistem kakovosti.

16. (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: Zakon o varovanju osebnih podat-
kov, Zakon o e-poslovanju.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

17. Merila za ocenitev ponudb: meri-
lo za ocenjevanje ponudb je najnižja sku-
pna cena tipičnih izdelkov (skupna cena).
Skupna cena se izračuna na eno decimal-
no mesto. Kolikor bi več ponudb doseglo
isto najnižjo skupno ceno, se bo naročnik
pogajal s ponudniki o morebitnem zniža-
nju skupne cene.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: predmet naročila predstavlja na-
daljevanje vzdrževanja že obstoječega si-
stema.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: Ur. l. RS št. 66-67,
z dne 28. 7. 2000 Ob-32861.

20. Datum in številka objeva neuspe-
šnega razpisa: Ur. l. RS št. 36-38, z dne
18. 5. 2001 Ob-48824.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za finance

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. 1-01-06 Ob-52670
1. Naročnik: Kemijski inštitut, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 19,

1000 Ljubljana, 01/47-60-337.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kromatografski HPLC analizni si-
stem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za primerljivo
opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kobis, d.o.o., Kidriče-
va 11, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
11,299.345,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 15,850.000 SIT, 8,100.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 7. 2001.
Kemijski inštitut

Št. 40501-8/01-33 Ob-52683
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 72-20-100, faks
72-16-147.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme v prizid-
ku k šoli in telovadnici OŠ Preserje pri
Radomljah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lik Atlas, Samova 12
a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 43,804.055
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 48,544.799 SIT, 43,804.055 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 7. 2001.
Občina Domžale

Št. 462-02/42-01/0520-010 Ob-52699
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

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

3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
– hlače - letne: 3492 parov,
– hlače - zimske: 3563 parov,
– krila - letna: 177 kosov,
– krila - zimska: 132 kosov,
– srajce - letne: 6500 kosov,
– srajce - zimske: 6600 kosov,
– kravate: 7772 kosov,
– vetrovke z nadhlačami: 1729 kosov,
– kape – zimske: 1044 kosov,
– kape - zimske za enote za zatiranje

tihotapstva: 50 kosov,
– klobučki – letni: 333 kosov,
– klobučki – zimski: 332 kosov,
– rokavice: 2100 parov.
Dobava posameznih delov letne in zim-

ske carinske uniforme se bo izvršila po raz-
pisanih lokacijah naročnika, in sicer po ca-
rinskih uradih in na Generalni carinski urad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– reference .
Merilo pod 1. alineo “cena” predstavlja

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

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

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

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

dnosti do 10,000.000 SIT: 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000
SIT: 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 20,000.001 SIT do 40,000.000
SIT: 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 40,000.000 SIT: 16 točk.

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk.
Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje naročni-
ka in prejme največje skupno število točk je
izbran kot najugodnejši ponudnik za pred-
met javnega naročila, za katerega se je pri-
javil.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Za izdelavo spodaj navedenih posamez-
nih delov letne in zimske carinske uniforme
so bili izbrani spodaj navedeni ponudniki:

– za hlače - letne: ponudnik Kroj d.d.,
Ljubljana,

– za hlače - zimske: ponudnik Kroj d.d.,
Ljubljana,

– za krila - letna: ponudnik Kroj d.d.,
Ljubljana,

– za krila - zimska: ponudnik Kroj d.d.,
Ljubljana,

– za srajce - letne: ponudnik Pik tekstil
d.o.o., Maribor,

– za srajce - zimske: ponudnik Pik tekstil
d.o.o., Maribor,
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– za kravate: ponudnik Svilanit d.d., Kamnik,
– za vetrovke z nadhlačami: ponudnik Kroj d.d., Ljubljana,
– za rokavice: ponudnik Uni&Forma d.o.o., Trzin.
7. Pogodbena vrednost:
– za hlače - letne: 23,690.391,48 SIT,
– za hlače - zimske: 18,813.067 SIT,
– za krila - letna: 601.559,28 SIT,
– za krila - zimska: 448.620,48 SIT,
– za srajce - letne: 25,293.450 SIT,
– za srajce - zimske: 18,040.638 SIT,
– za kravate: 6,631.303,56 SIT,
– za vetrovke z nadhlačami: 77,156.625 SIT,
– za rokavice 7,871.850 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za hlače - letne: 24,288.780,60 SIT, 23,690.391,48 SIT,
– za hlače - zimske: 18,813.067 SIT, 19.387.600,19 SIT,
– za krila - letna: 634.206,93 SIT, 601.559,28 SIT,
– za krila - zimska: 472.967,88 SIT, 448.620,48 SIT,
– za srajce - letne: 24,674.650 SIT, 25,293.450 SIT
– za srajce - zimske: 18,040.638 SIT, 21,519.960 SIT,

– za kravate: 7,306.457 SIT, 6,631.303,56 SIT,
– za vetrovke z nadhlačami: 79,049.534 SIT, 77,156.625 SIT,
– za rokavice: 11,131.260 SIT, 7,871.850 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik za izdela-

vo kap – zimskih, kap - zimskih za enote za zatiranje tihotapstva,
klobučkov – letnih in zimskih ni pridobil dveh samostojnih ponudb
od dveh različnih kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudni-
kov, zato se za navedene dele uniforme ne izbere najugodnejšega
ponudnika.

12. Datum in številka objave razpisa prve faze omejenega
postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 7. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 996/2001 Ob-52711
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000 Ljubljana,

tel. 478-4600, faks 478-4719, e-pošta: info@mszs.si.
3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

Vrsta blaga Količina
01. Osebni računalnik (Windows 98)  89
01. Osebni računalnik, opcija 01.23.A (Windows 2000)  1
02. Prenosni računalnik (Windows 98)  9
02. Prenosni računalnik, opcija 02.23.A (Windows 2000)  1
03. Mrežni laserski tiskalnik  7
04. Namizni laserski tiskalnik  10
05. Sistem za neprekinjeno napajanje  3

Kraj dobave je Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe

so bile ocenjene glede na ponudbeno ceno, lastnosti opreme,
dobavne in vzdrževalne pogoje. Kot najugodnejša je bila za vsako
vrsto razpisane opreme izbrana ponudba, kjer je bil izračunani
količnik med skupno ceno in drugimi merili najnižji. Za posamezne

elemente ponudbe (merila) so bili v razpisnih pogojih določene oce-
ne OE. Količnik M za eno vrsto opreme za izbiro najugodnejše
ponudbe je bil izračunan po enačbi: M = C/ (1 + ∑ OE), pri čemer je
bila C cena ponujene opreme, ∑ OE pa vsota ocen elementov
ponudbe. Za vsak razpisan sklop opreme je bil izbran en ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:

Vrsta blaga  Ime in naslov dobavitelja 
01. Osebni računalnik Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi 
01. Osebni rač., opcija 01.23.A Oria Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi 
02. Prenosni računalnik Iskra Računalniki d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana 
02. Prenosni rač., opcija 02.23.A  Iskra Računalniki d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana 
03. Mrežni laserski tiskalnik  Gambit Trade d.o.o., Savska 3a, 1000 Ljubljana 
04. Namizni laserski tiskalnik  Gambit Trade d.o.o., Savska 3a, 1000 Ljubljana 
05. Sistem za neprek. napajanje Gambit Trade d.o.o., Savska 3a, 1000 Ljubljana 

7. Pogodbena vrednost:
 Vrsta blaga  Dobavitelj  Pogodbena vrednost 
 01. Osebni računalnik  Oria Computers d.o.o.  25,312.490 SIT 
 01. Osebni rač., opcija 01.23.A  Oria Computers d.o.o.  284.410 SIT 
 02. Prenosni računalnik  Iskra Računalniki d.o.o.  4,914.819 SIT 
 02. Prenosni rač., opcija 02.23.A  Iskra Računalniki d.o.o.  563.465 SIT 
 03. Mrežni laserski tiskalnik  Gambit Trade d.o.o.  2,689.441,30 SIT 
 04. Namizni laserski tiskalnik  Gambit Trade d.o.o.  1,258.882,20 SIT 
 05. Sistem za neprek. napajanje  Gambit Trade d.o.o.  492.775,17 SIT 

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:

Vrsta blaga  Število ponudb 
01. Osebni računalnik  10 
01. Osebni rač., opcija 01.23.A  10 
02. Prenosni računalnik  10 
02. Prenosni rač., opcija 02.23.A  10 
03. Mrežni laserski tiskalnik  8 
04. Namizni laserski tiskalnik  8 
05. Sistem za neprek. napajanje  9 
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (za en kos, skupaj z DDV):

 Vrsta blaga  Najvišja ponudba  Najnižja ponudba 
 01. Osebni računalnik  372.532,48 SIT 2 284.410 SIT 
 01. Osebni rač., opcija 01.23.A  397.522,48 SIT  284.410 SIT 
 02. Prenosni računalnik  673.973,61 SIT  462.170 SIT 
 02. Prenosni rač., opcija 02.23.A  698.963,61 SIT  492.003 SIT 
 03. Mrežni laserski tiskalnik  470.304,66 SIT  384,205,90 SIT 
 04. Namizni laserski tiskalnik  165.648 SIT  125,888,22 SIT 
 05. Sistem za neprek. napajanje  1,068.620 SIT  164,258,39 SIT 

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije: javni razpis
PNO.IT-2000 in PMO-IT-2000 Centra vla-
de za informatiko za nakup računalniške
opreme za potrebe državnih organov, Ura-
dni list RS, št. 97-98/99.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 2 Ob-52712
1. Naročnik: Osnovna šola Cvetka Go-

larja Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Frankovo naselje

51, 4220 Škofja Loka, telefon
04/513-44-55, faks 04/513-44-49.

3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje za dve leti; kraj dobave:
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Lo-
ka in podružnična šola Reteče, Reteče
43, 4220 Škofja Loka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk..

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. PEKS, Škofja Loka, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo kruha in
pekovskih izdelkov,

2. Štajnbirt, mesarija, d.o.o., Kidričeva
22a, 4220 Škofja Loka za dobavo mesa in
mesnih izdelkov,

3. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 Visoko za dobavo mesa in
mesnih izdelkov,

4. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1113 Ljubljana za dobavo mleka in
mlečnih izdelkov,

5. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo sadja in
zelenjave,

6. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo zamrz-
njenih in konzerviranih rib,

7. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo jajc,

8. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo mlev-
skih izdelkov in testenin,

9. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo sirupov
in sadnih sokov,

10. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo ostale-
ga prehrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka

Št. 1/2001-1 Ob-52713
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja 1, 5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 18 osebnih računalnikov, 1 samo
procesna enota, 5 matričnih tiskalnikov,
3 laserski tiskalniki, 7 tintnih tiskalni-
kov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, dolžina garancijske
dobe, odzivni čas pri prijavi napak, rok za
odpravo napak, nudenje nadomestne
opreme, rok dobave opreme, enačba za
izbiro najugodnejšega ponudnika:
M = C/(1 + OE); m: ocena ponujene opre-
me, C: cena ponujene opreme na enoto
opreme, OE: ocena elementov ponudbe
(seštevek odstotkov pridobljenih na pod-
lagi meril) Najbolj ugodna je bila ponudba
z najmanjšim M.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Xenium d.o.o., Can-
karjeva 62, Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 6,010.452
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 7,997.930,98, 6,010.452 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 7. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 1/2001 Ob-52714
1. Naročnik: Srednja šola Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 18A,

8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje el, 100.000 l, Srednja
šola Črnomelj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol slovenska naf-
tna družba, d.d.

7. Pogodbena vrednost: 8,370.900 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 8,370.900 SIT, 8,430.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 21 z dne 23. 3.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Srednja šola Črnomelj

Št. 24 Ob-52715
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1170 kosov šalov, 3288 polo majic,
1135 puloverjev, 1048 bund, 1472 hlač,
1335 nepremočljivih hlač, 708 kap.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena maks. 50 točk, kako-
vost maks. 7 točk, certifikat kakovosti
5 točk, kakovostna tehnologija 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mont, d.d. Kozje: hla-
če, bunde, nepremočljive hlače z naramni-
cami in termo podhlačami, ROS Sfiligoj So-
nja, s.p., Knezova 1000: Ljubljana šali in
puloverji, Sanolabor,d.d. Leskovškova 4,
1000 Ljubljana: polo majice.

7. Pogodbena vrednost: Mont Kozje,
d.d.: 57,476.964,10 SIT, ROS Sfiligoj Rot
Sonja, s.p. Knezova, Ljubljana:
1,017.900SIT šali in 5,811.200 SIT, pu-
loverji: Sanolabor, d.d. Leskovškova 4,
1000 Ljubljana: 6,510.240 SIT Polo maji-
ce.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 75,243.630 SIT delno 6,829.100
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 4 Ob-52717
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 21 kosov UV svetilk, 40 kosov faksi-
milne naprave, 14 kosov fotokopirnih
strojev, 47 kosov strojev za štetje ban-
kovcev, 4 kosi namizni žigosni stroji,
205 računskih strojev, 1 kos stroj za
vezanje svežnjev, 10 kosov elektronskih
tehtnic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. za nabavo 21 kosov UV svetilk (identi-
fikatorji denarja) ponudnik Biro form, d.o.o.
Blatnica 8, 1235 Trzin po ceni 32.156 SIT
za kos;

2. za nabavo 40 kosov faksimilnih na-
prav ponudnik Avtotehna biro,d.o.o. Celov-
ška 175, 1000 Ljubljana po ceni 85.979
SIT;

3. za nabavo 14 kosov fotokopirnih stro-
jev varianta A, 1 kos fotokopirni stroj varian-
ta B, 1 kos fotokopirni stroj varianta C se ne
opravi izbora med ponudniki;

4. za nabavo 47 kosov strojev štetje ban-
kovcev ponudnik B.T.C., d.o.o. Šercerjeva
8, 2380 Slovenuj Gradec po ceni 193.400
SIT za kos;

5. za nabavo 4 kosov namiznih žigosnih
strojev se ne opravi izbora;

6. za nabavo 205 računskih strojev po-
nudnik Avtotehna biro, d.o.o. Celovška 175,
1000 Ljubljana po ceni 10.300 SIT za kos.

7. za nabavo 1 kosa stroja za vezanje
svežnjev ponudnik Pakman, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 16, 3000 Celje po ceni
1,690.000 SIT;

8. 10 kosov elektronskih tehtnic varian-
ta in 1 kos elektronskih tehtnic varianta B se
ne opravi, ker so neprimerne za uporabo v
povezavi z informacijskim sistemom UPO.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 16,372.615 SIT, delno 1,749.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o.

Ob-52718
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Ja-

neza Hribarja, Osnovna šola Toneta Šra-
ja-Aljoše in Osnovna šola “Jožeta Krajca”
Rakek.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola he-
roja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, telefon
01/705-88-10, telefaks 01/705-74-51;
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas
4, 1385 Nova vas, telefon 01/709-82-92,
telefaks 01/709-80-14; Osnovna šola “Jo-
žeta Krajca” Rakek, Partizanska cesta 28,
1381 Rakek, telefon 01/705-12-08, tele-
faks 01/705-12-08.

3. Datum izbire: 4. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil, fco naslov naročniki -
šolske kuhinje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 20 točk, odzivni čas za
interventna naročila 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe:
· Mesarstvo Blatnik d.o.o., Selska ulica

46, 1291 Škofljica,
· Podobnik Ivan s.p., Mesarstvo Podo-

bnik, Čeplez 12, 5282 Cerkno;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
· Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 91,

3301 Petrovče,
· Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

ulica 63, 1000 Ljubljana;
3. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
· Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška

14, 5270 Ajdovščina,
· Zlato Zrno d.o.o. Lož, Smelijevo nase-

lje 50, 1386 Stari trg pri Ložu,
· Žito Ljubljana d.d., Šmartinska cesta

154, 1000 Ljubljana;
4. skupina: žito in mlevski izdelki:
· Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270

Ajdovščina,
· Žito Ljubljana d.d., Šmartinska cesta

154, 1000 Ljubljana;
5. skupina: sadje in zelenjava:
PS Mercator d.d., Sektor eksterne trgo-

vine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
6. skupina: konzervirani izdelki:
· PS Mercator d.d., Sektor eksterne tr-

govine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
· Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
· Droga d.d. Portorož, Industrijska cesta

21, 6310 Izola,
· Osem d.o.o. Grosuplje, Spodnja Sliv-

nica 107, 1290 Grosuplje;
7. skupina: zamrznjeni izdelki:
· Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
· Žito Ljubljana d.d., Šmartinska cesta

154, 1000 Ljubljana;
8. skupina: sadni sokovi in sirupi:
· Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljub-

ljana Črnuče,
· Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina;

9. skupina: ostala živila:
· PS Mercator d.d., Sektor eksterne

trgovine, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
· Vele d.d., PC Grosuplje, Adamičeva

14, 1290 Grosuplje,
· Droga d.d. Portorož, Industrijska ce-

sta 21, 6310 Izola.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 5,734.331,69 SIT;

6,413.822,53 SIT;
2. skupina: 6,311.324,94 SIT,

4,644.476,50 SIT;
3. skupina: 6,733.246,50 SIT,

11,686.280 SIT, 9,578.017,50 SIT;
4. skupina: 406.138,41 SIT,

393.727,68 SIT;
5. skupina: 5,344.278,72 SIT;
6. skupina: 2,079.926,09 SIT,

2,741.091,74 SIT, 820.115,58 SIT,
651.003,45 SIT;

7. skupina: 392.808,24 SIT,
430.916,50 SIT;

8. skupina: 2,229.170 SIT,
2,475.603 SIT;

9. skupina: 2,132.874,80 SIT,
2,271.652,01 SIT, 467.255,36 SIT.

Naročniki so z izbranimi izvajalci skle-
nili ločene pogodbe, v katerih so se obve-
zali, da bodo od vsakega izbranega doba-
vitelja tekom izvajanja naročila dobavili ži-
vila najmanj v višini 20% pogodbene vre-
dnosti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 6,413.822,53 SIT,

5,734.331,69 SIT;
2. skupina: 6,311.324,94 SIT,

4,644.476,50 SIT;
3. skupina: 12,602.060 SIT,

1,861.631,37 SIT;
4. skupina: 631.698,03 SIT,

301.365,15 SIT;
5. skupina: 5,344.278,72 SIT,
6. skupina: 2,741.091,74 SIT,

651.003,45 SIT;
7. skupina: 555.866,51 SIT,

392.808,24 SIT;
8. skupina: 2,637.093,55 SIT,

2,229.170 SIT;
9. skupina: 2,271.652,01 SIT,

467.255,36 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: po prejemu obvestila o oddaji
naročila je ponudnik, ki ni bil izbran, za-
hteval obrazloženo obvestilo o oddaji na-
ročila, ki so ga naročniki poslali ponudni-
ku v zakonskem roku. Ker do poteka za-
konskega roka za vložitev zahteve za revi-
zijo postopka ponudnik ni vložil zahteve
za revizijo, so naročniki z izbranimi ponu-
dniki sklenili pogodbe, z veljavnostjo do
31. decembra 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. julij 2001.
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,

Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše,
Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek
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Ob-52719
1. Naročnik: Osnovna šola Vodice.
2. Naslov naročnika: Ob šoli 2, 1217

Vodice, tel. 01/833-22-81, telefaks
01/833-42-66.

3. Datum izbire: 22. junij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil, fco naslov naročnik -
šolska kuhinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, strokovna
priporočila (reference) do 10 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 5 točk, celo-
vitost ponudbe do 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: meso in mesni izdelki: /,
2. skupina: ribe:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Mengeš;
3. skupina: mleko in mlečni izdelki:
· Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

53, 1000 Ljubljana,
· Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče;
4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-

ščice:
· Don Don d.o.o. Metlika, Po Stražišče,

Laze 16, 4000 Kranj,
· Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva cesta

53, 4220 Škofja Loka,
· Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
· Rampek d.o.o., Šmartinska cesta 152

A, 1000 Ljubljana,
· Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta

154, 1529 Ljubljana;
5. skupina: žito in mlevski izdelki:
· Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta

154, 1529 Ljubljana
· Mlinotest Peks d.d. Škofja Loka, Kidri-

čeva cesta 53, 4220 Škofja Loka;
6. skupina: sadje in zelenjava:
· PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana;
7. skupina: konzervirani izdelki:
· Vele d.d. Domžale, Ljubljanska cesta

64, 1230 Domžale;
8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
· Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, 1291 Škofljica,
· Žito d.d. Ljubljana, Šmartinska cesta

154, 1529 Ljubljana;
9. skupina: zamrznjena živila:
· Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

1234 Mengeš;
10. skupina: sadni sokovi in sirupi:
· Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljub-

ljana - Črnuče,
· Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,

1236 Trzin,
· Gusto, Avgust Gregorčič s.p., DE Pre-

sad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka,
· Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina;
11. skupina: ostalo prehrambeno blago:
· PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
· Vele d.d. Domžale, Ljubljanska cesta

64, 1230 Domžale,
· Droga Portorož d.d., Industrijska cesta

21, 6310 Izola,
· Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-

dovščina.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: /;
2. skupina: 199.260 SIT,
3. skupina: 5,293.487,70 SIT,

3,765.985,20 SIT,
4. skupina: 6,281.551,62 SIT,

5,935.050 SIT, 7,117.233,24 SIT,
6,823.450 SIT, 7,248.097,50 SIT,

5. skupina: 359.559,30 SIT,
289.639,65 SIT,

6. skupina: 2,702.040 SIT,
7. skupina: 1,056.343,63 SIT,
8. skupina: 447.849 SIT, 504.666 SIT,
9. skupina: 133.164 SIT,
10. skupina: 2,044.335 SIT,

2,120.986,53 SIT, 1,538.081,40 SIT,
10/4 2,610.162 SIT,

11. skupina: 1,674.984,58 SIT,
1,963.516,69 SIT, 667.276,95 SIT,
291.600 SIT.

Naročnik je z izbranimi izvajalci sklenil
ločene pogodbe, v katerih se je obvezal,
da bodo od vsakega izbranega dobavite-
lja tekom izvajanja naročila dobavil živila
najmanj v višini 20% pogodbene vredno-
sti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: /;
2. skupina: 311.895,36 SIT, 199.260

SIT;
3. skupina: 6,431.894,97 SIT,

3,765.985,20 SIT;
4. skupina: 7,918.105,92 SIT,

5,935.050 SIT;
5. skupina: 501.904,20 SIT, 77.642,10

SIT,
6. skupina: 2,702.040 SIT, 21.870 SIT;
7. skupina: 1,076.518,11 SIT, 267.300

SIT;
8. skupina: 652.163,89 SIT, 199.260

SIT;
9. skupina: 179.695,58 SIT, 133.164

SIT;
10. skupina: 2,644.519,69 SIT,

1,538.081,40 SIT;
11. skupina: 2,097.401,70 SIT,

291.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik za 1. skupino: meso in me-
sni izdelki ni izbral ponudnika, saj je po pre-
gledu ponudb ostala samo ena pravilna po-
nudba. Naročilo za 1. skupino bo naročnik
oddal v skladu z ZJN-1. Z izbranimi ponu-

dniki je naročnik sklenil pogodbe, z veljav-
nostjo do 31. decembra 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Osnovna šola Vodice

Št. 015/01 Ob-52725
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelki črne in barvne metalurgije,
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. Cena – do 93 točk,
2. Rok plačila – do 7 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
11,903.427,37 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 13,944.345 in 11,903.427,37 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: 17. 7. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 645/01 Ob-52763
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biolo-

gijo.
2. Naslov naročnika: Nacionalni inštitut

za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/42-333-88, faks
01/423-50-38.

3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 komad plinskega kromatografa z
masno selektivnim detektorjem. Kraj do-
bave: Formanče 41, Piran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Kriterij Ponder 
ustreznost ponudbe zahtevani tehnični specifikaciji  40 
reference proizvajalca opreme  10 
cena  20 
plačilni pogoji (rok plačila, obročno odplačilo ipd.)  10 
certificiran servis in odzivni čas servisa  5 
garancija (trajanje in pričetek teka garancijske dobe)  15 
Skupaj  100 

Vsak od navedenih kriterijev se točku-
je z ocenami od 1(slabo) do 5 (odlično).
Oceno postavijo člani komisije načeloma
sporazumno. Če do tega ne pride, glasu-
jejo o predlogu ocene. Upošteva se tista
ocena, ki prejme večino. Dobljena ocena

po kriteriju se pomnoži s ponderjem za ta
kriterij. Nato se bodo seštele točke iz vseh
kriterijev. Tista ponudba, ki na ta način
zbere največje število točk dobi rang 1,
itd.
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Izbrani dobavitelj je po gornjih kriterijih
zbral največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Merel d.o.o., Ob goz-
du 25, 2352 Selnica ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
16,796.397,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 20,038.210,95 SIT,
13,995.193,19 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-52766
1. Naročnik: Dom upokojencev Polzela,

Polzela 18, 3313 Polzela.
2. Naslov naročnika: Dom upokojencev

Polzela, Polzela 18, 3313 Polzela, tel.:
03/703-34-00, faks 03/57-200-23, el.pošta
(dom.upokojencev-polzela@netsi.net).

3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:  dobava ekstra lahkega kurilnega
olja, Dom upokojencev Polzela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:  najnižja končna cena, v po-
vezavi s kvaliteto.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ekstra lahko kurilno
olje: Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:  13,088.320
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,346.480 SIT, 13,088.320
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
po odprtem postopku:  Ur. l. RS, št. 46 z
dne 8. 6. 2001, Ob-50166.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
št. obj. 47860.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Dom upokojencev Polzela

Št. 24 Ob-52778
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialna laboratorijska oprema: an-
nealing furnace 1kom in furnace me-
trology 1 kom.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-

no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (84. člen, točka 2) .

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tectra d.o.o., Stegne
21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,072.800,55
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,072.800,55 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dobavitelj je bil izbran na podlagi
zmožnosti, da zagotovi opremo v skladu z
zahtevami in specifikacijami laboratorija ter
strokovnih referenc in priporočil.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Št.  13/01 Ob-52779
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

2000 Maribor.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vrsta: kardiokirurški potrošni materi-
al; dobava: Splošna bolnišnica Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena artikla.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

2. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana;

3. Medine k.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje;

4. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana;

5. Salus d.d., Mašera Spasičeva 10,
1000 Ljubljana;

6. Thomy Frey East d.o.o., Vodniko-
va 170, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: Auremiana
d.o.o.: 735,745,42 SIT; Emporio Medical
d.o.o.: 5,048.670,14 SIT; Medine k.d.:
77.471,10 SIT; Pro-Gem d.o.o.:
4,041.732,11 SIT; Salus d.d.:
1,746.472,53 SIT; Thomy Frey East d.o.o.:
5,000.069,78 SIT. .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je v prvi fazi priznal sposob-
nost in usposobljenost prijaviteljem za po-
samezen razpisan artikel znotraj skupine.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 16. 3.
2001, Ob-45005.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-36068.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

 Splošna bolnišnica Maribor

Št.  3949 Ob-52780
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško,d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel.: 07/4802-000, faks
07/4921-528.

3. Datum izbire: 20. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: diagnostični sistem za preverjanje
stanja nepovratnih ventilov – 1 komplet.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: komercialno ugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Crane Nuclear Inc,
Kennesaw, GA, USA.

7. Pogodbena vrednost: 24,290.700
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 29,670.000 SIT, 24,290,700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 30-31 z dne 28. 4.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško,d.o.o.

Št. 3949 Ob-52781
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, Slovenija, tel. +386-7-48-02-00,
faks +386-7-49-21-528.

3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 komad Infrared Camera type
PM695.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila kot v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: “FLIR Systems AB”,
Rinkebyvägen 19, P.O. Box 3, SE-182 11
Danderyd, Sweden.

7. Pogodbena vrednost: 13,615.140
SIT (USD 52.500).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,615.140 SIT, 10,289.973,20
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: 20. 7. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1040 Ob-52830
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
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3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava laboratorijskega materiala in
kemikalij – fco Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana,

– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: cene za enoto mere v skladu s pre-
dračunom.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52831
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava asfaltnih zmesi – fco Mari-
bor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Tovarna asfalta Pomurje, Bakovska ce-
sta 33, 9000 Murska Sobota,

– Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,
2000 Maribor,

– Gradis nizke gradnje, Lavričeva 3,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba 11.939 SIT/t, naj-
nižja ponudba 9.012 SIT/t.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52832
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava betonskih mešanic – fco Ma-
ribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Stavbar – IGM, d.d., Miklavška cesta
82, Sp. Hoče, 2311 Hoče,

– Kograd gradnje, d.o.o., Preradoviče-
va ulica 20, 2000 Maribor,

– Gradis Nova, d.o.o., Puhova ulica 23,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba 11.304 SIT/m3, najni-
žja ponudba 9.347 SIT/m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52833
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, Maribor (tel. 02/45-00-300).
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava gramoznih agregatov – fco
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Granit, d.d., Titova cesta 87, 2310
Slovenska Bistrica,

– Stavbar – IGM, d.d., Miklavška 82,
Sp. Hoče, 2311 Hoče,

– Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška
cesta 49/a, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 9,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba 2.411 SIT/m3, najni-
žja ponudba 1.465 SIT/m3.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 166/2001 Ob-52834
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 15. 6. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
Sklop A: DSNG reportažno vozilo s

klimo in agregatom in s pripadajočo RF
opremo, avdio opremo s komunikacija-
mi ter video opremo – 1 komplet;

Sklop B: kamerna veriga za DSNG re-
portažno vozilo – 1 komplet.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Sklop A:

– cena 40%,
– tehnična ustreznost 40%,
· (RF oprema 10%,
· avto s predelavo (+klima, +agregat) 12%,
· video oprema 8%,
· avdio in komunikacijska oprema 10%
– plačilni pogoji 10%,
– reference za celoten sklop 5%,
– garancija za avto s predelavo 3%,
– dobavni rok 2%.

Sklop B:
– cena 60%,
– podobnost kolorimetričnih parametrov

ponujene kamere z že obstoječimi
kamerami v informativnem programu 15%,

– tehnične specifikacije 13%,
– plačilni pogoji 10%,
– grancija 2%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Sklop A: Continental Microwave Ltd., Lu-

ton, Bedfordshire, England,
Sklop B: Hitachi Denshi (Europa) GmbH,

Rodgau, Nemčija.
7. Pogodbena vrednost:
Sklop A: 107,805.740,70 SIT (498.156

EUR),
Sklop B: 12,772.061,77 SIT (59.018

EUR).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7 za sklop A

in 8 za sklop B.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop A: 152,604.994,97 SIT

(705.167,40 EUR), 107,805.740,70 SIT
(498.156 EUR);

Sklop B: 19,794.330,39 SIT
(91.466,97 EUR), 11,014.521,50 SIT
(50.896,64 EUR).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 178/2001 Ob-52835
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: digitalne in analogne avdio mešalne
mize – 8 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 65%, te-
hnična ustreznost 20%, plačilni pogoji 10%,
dobavni rok 5%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Ce-
lovška 175, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
10,055.412,72 SIT (46.434 EUR).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,900.341,11 SIT (50.335,72
EUR), 9,824.186,30 SIT (45.366,24
EUR).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 091-2-10/01 Ob-52836
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: mrežni sistem za analizo slike in ce-
lična kirurgija.

Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je po odpiranju
ponudb na podlagi pregleda in ocenjeva-
nja ponudb ugotovil, da nobena ponudba
v celoti ne ustreza merilom in pogojem,
zato je nadaljeval s postopkom s pogaja-
nji, in sicer: za sklope A, B, C in D posto-
pek s pogajanji brez predhodne objave
po 20. členu ZJN-1, za sklopa E in F pa v
skladu s 1. točko prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A – sistem za
osvetljevanje, sklop B – sistem za zajema-
nje in sklop C – programska oprema za
analizo zajete slike: Olympus Slovenija,
d.o.o., Vodovodna 1, sklop D – mikroskop
s priborom: Mollier, d.o.o., Opekarniška 3,
3000 Celje, Expo-Comm inženiring, d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1125 Ljubljana, sklop E
– laser 1 (IR), laser 2 (UV) in sklop F –
optične komponente: Expo-Comm inženi-
ring, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1125 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: sklopi A, B, C:
7,041.305 SIT, sklop D: 17,695.478,63
SIT, sklop E: 12,015.452,69 SIT, sklop F:
4,256.294,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop A, B
in C: 3; sklop D – del 2, del 1; sklop E: 1;
sklop F: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: sklopi A, B, C – 7,251.234,93 SIT,
6,821.764,81 SIT; sklop D: del –
13,578.173,07 SIT, 9,542.080 SIT, del:
5,179.017,56 SIT, 5,179.017,56 SIT, sk-
lop E – 12,015.452,69 SIT,
12,015.452,69 SIT, sklop F –
4,256.294,82 SIT, 4,256.294,82 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: 17. 7. 2001.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 06/01 Ob-52837
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-02, faks 01/588-94-09.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: finančno stanje, organiziran
servis v Sloveniji, tehnične zahteve, cena,
garancijski rok, rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oria Computers,
d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: 12,602.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,392.384 SIT, 12,602.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 7. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 66 Ob-52838
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinsko blago po skupinah:
03. zdravila,
04. medicinski potrošni material,
05. laboratorijski potrošni material.
Kraj dobave: fco. skladišče kupec-na-

ročnik, Cankarjeva 4, Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena blaga.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Gopharm, d.d., Cesta 25. junija 10,

5000 Nova Gorica,
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo

100, 1000 Ljubljana,
Salus, d.d., Mašera Spasičeva ul. 10,

1000 Ljubljana,
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000

Ljubljana,
Simps S, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Iris, d.o.o., Rimska cesta 8, 1000 Ljub-

ljana,
Mikro + polo, d.o.o., Lackova 78, 2000

Maribor.

7. Pogodbena vrednost: za vse tri skupi-
ne blaga je naročnik opravil izbor ponudni-
kov po najnižjih cenah artiklov. Skupna po-
godbena vrednost znaša 55,844.330 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalcev ni.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudbe niso primerljive, saj gre za
različno število ponujenih artiklov.

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. 32-33 z dne 5. 5.
2001, Ob-47969.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 7. 2001.

Bolnišnica Sežana

Št. 66 Ob-52839
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in
podaljšano splošno-bolnišnično nego Se-
žana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4,
6210 Sežana, tel. 05/70-74-000, faks
05/73-41-302.

3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
01. živila, s podskupinami blaga:
01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. mleko in mlečni izdelki,
01.05. kruh in pecivo.
Kraj dobave: fco. skladišče kupec-na-

ročnik, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva 4,
Sežana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

01.01. Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,

01.02. Agro Gorica, d.d., Vrtojbenska
48,5290 Šempeter pri Gorici,

01.03. naročilo oddano samo za del
podskupine: *ribe-Brumec Ručigaj, d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš; in za del pod-
skupine: *piščančje in puranje meso – Pe-
rutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj;

01.04. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,

01.05. Pekarna Mlinotest, d.o.o., Tovar-
niška 14, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
– Mercator, d.d.: 4,767.372,64 SIT,
– Agro Gorica, d.d.: 2,643.300 SIT,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o.: 416.340 SIT,
– Perutnina Ptuj, d.d.: 1,728.470 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.d.: 2,781.855,09

SIT,
– Pekarna Mlinotest, d.o.o.: 839.870

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– podskupina 01.01.: 5,000.926,56

SIT, 4,767.372,64 SIT,
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– podskupina 01.02.: 4,086.350 SIT,
2,688.855 SIT,

– podskupina 01.03.:
a) goveje meso in svinjina: /,
b) piščančje in puranje meso:

2,760.474,20 SIT, 1,728.470 SIT,
c) ribe: 416.340 SIT,
– podskupina 01.04.: 3,646.210,11

SIT, 2,781.855,09 SIT,
– podskupina 01.05.: 935.107,20 SIT,

839.870 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 5. 5.
2001, Ob-47970.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 7. 2001.

Bolnišnica Sežana

Št. 178 Ob-52840
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Jožeta Pa-

horja 1, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– zamzrnjene ribe in mehkužci,
– zelenjava in sadje,
– sadni sokovi,
– zamrznjeni izdelki,
– kruh in slaščičarski izdelki,
– jajčne testenine,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Vrtec Sežana, Ulica Jože-

ta Pahorja 1, Sežana in Vrtec Hrpelje, Ulica
Dragomirja Benčiča Brkina 3, Hrpelje – raz-
loženo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– zamzrnjene ribe in mehkužci – Bru-
mec-Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55,
1234 Mengeš,

– zelenjava in sadje – Agrogorica, d.d.,
Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter pri Gorici,

– sadni sokovi – Mercator, d.d., Sloven-
čeva 25, 1000 Ljubljana,

– zamrznjeni izdelki – Brumec-Ručigaj,
d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234 Mengeš,

– kruh in slaščičarski izdelki – Don don,
d.o.o., Metlika, Rodik 112, 6240 Kozina,

– jajčne testenine – Mlinotest, d.d., To-
varniška 14, 5270 Ajdovščina,

– ostalo prehrambeno blago – Merca-
tor, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– mleko in mlečni izdelki – 2,005.573

SIT,
– zamzrnjene ribe in mehkužci –

1,122.120 SIT,
– zelenjava in sadje – 1,640.000 SIT,
– sadni sokovi – 203.971 SIT,
– zamrznjeni izdelki – 179.971 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki – 912.146

SIT,
– jajčne testenine – 710.371 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

3,380.651 SIT.

V ceno je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– mleko in mlečni izdelki – 2,179.374

SIT, 2,005.573 SIT,
– zamzrnjene ribe in mehkužci –

1,785.257 SIT, 1,122.120 SIT,
– zelenjava in sadje – 2,504.736 SIT,

1,640.000 SIT,
– sadni sokovi – 273.740 SIT, 203.971

SIT,
– zamrznjeni izdelki – 234.423 SIT,

179.971 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki –

1,327.418 SIT, 912.146 SIT,
– jajčne testenine – 818.407 SIT,

710.371 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

3,390.026 SIT, 3,380.651 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 29 z dne 20. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Vrtec Sežana

Št. 43/01-2001 Ob-52841
1. Naročnik: Osnovna šola / Scuola ele-

mentare Cirila Kosmača Piran / Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,

6330 Piran.
3. Datum izbire: 2. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki,
– zelenjava in sadje,
– mlevski izdelki,
– jajčne testenine,
– kruh in slaščičarski izdelki,
– zamrznjena zelenjava,
– zamrznjene ribe.
Kraj dobave: Piran, Oljčna pot 24.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Mlekarna

Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrov-
če,

– sveže meso – Mesnica in trgovina Da-
mijani, Lučano Damijani s.p., Zelenjavni trg
1, 6330 Piran,

– mesni izdelki – Mesnica in trgovina
Damijani, Lučano Damijani, s.p., Zelenjavni
trg 1, 6330 Piran,

– perutnina in perutninski izdelki – Me-
snica in trgovina Damijani, Lučano Damijani
s.p., Zelenjavni trg 1, 6330 Piran,

– zelenjava in sadje – K.Z. Agraria Ko-
per, z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Ko-
per,

– mlevski izdelki – Mlinotest, d.d., To-
varniška 14, 5270 Ajdovščina,

– jajčne testenine – Mlinotest, d.d., To-
varniška 14, 5270 Ajdovščina,

– kruh in slaščičarski izdelki – Pekarne
Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina,

– zamrznjena zelenjava – Ljubljanske
mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

– zamrznjene ribe – Ljubljanske mlekar-
ne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
blaga:

– mleko in mlečni izdelki – 1,542.871
SIT,

– sveže meso – 2,543.900 SIT,
– mesni izdelki – 1,719.590 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –

849.200 SIT,
– zelenjava in sadje – 868.660 SIT,
– mlevski izdelki – 80.171 SIT,
– jajčne testenine – 132.768 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki –

1,924.659 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 53.006 SIT,
– zamrznjene ribe – 209.275 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki – 1,660.783

SIT, 1,542.871 SIT,
– sveže meso – 2,629.838 SIT,

2,543.900 SIT,
– mesni izdelki – 1,775.759 SIT,

1,719.590 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki –

874.960 SIT, 849.200 SIT,
– zelenjava in sadje – 1,318.216 SIT,

868.660 SIT,
– mlevski izdelki – 80.244 SIT, 80.171

SIT,
– jajčne testenine – 199.437 SIT,

132.768 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki –

2,835.422 SIT, 1,924.659 SIT,
– zamrznjena zelenjava – 65.059 SIT,

53.006 SIT,
– zamrznjene ribe – 259.740 SIT,

209.275 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 33 z dne 5. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 7. 2001.

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
Scuola elementare

Cirila Kosmača Pirano

Št. 40301/03/2001 Ob-52861
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,

Slovenj Gradec.
3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: šasija za gasilsko vozilo GVV 2.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
Na podlagi kriterijev iz razpisa je komisi-

ja ovrednotila posamezno ponudbo na pod-
lagi točkovanja po tabeli
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Kriteriji Ponudnik: Gasilska oprema Ponudnik: MAN AT
Maribor Maribor

a) reference 30% 10 × 30% = 3 točke 10 × 30% = 3 točke
b) cena 40% 10 × 0% = 0 točk 10 × 40% = 4 točke
c) rok dobave 30% 10 × 30% = 3 točke 10 × 30% = 3 točke
Skupaj točke 6 točk 10 točk

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. 351-03/00-1 Ob-52701
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370

Logatec, tel. 01/754-12-70, faks
01/754-29-30.

3. Datum izbire: 12. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri novograd-
nji večnamenske dvorane v Logatcu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena – 70 točk,
reference ponudnika – 10 točk, ponudba
za funkcionalni ključ v roke – 10 točk, po-
sebne ugodnosti plačila – 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
549,021.018,90 SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 50%.

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

be: 549,021.018,90 SIT, 721,672.143 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbrani ponudnik bo imel možnost
pogajanja za II. fazo zunanje ureditve v letu
2003.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN-AT, d.o.o., Ja-
dranska c. 25, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 13,256.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,653.640 SIT, 13,256.600 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 32-33 z dne 5. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Logatec

Št. 344-04/01-1 Ob-52702
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška 15, 1370

Logatec, tel. 01/754-12-70, faks
01/754-29-30.

3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste LC 226070 Židovnik- Veharše.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena – 50 točk,
kvaliteta del – 25 točk, usposobljenost –
10 točk, garancijska doba – 5 točk, finan-
čne ugodnosti – 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Zidgrad Idrija d.d.,
Vojkova 8., 5280 Idrija.

7. Pogodbena vrednost:
14,267.529,99 SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.

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

be: 26,387.893 SIT, 14,267.529,99 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Občina Logatec

Št. 06/2001 Ob-52703
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,

3000 Celje, tel. 426-58-00, faks
426-58-02.

3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev in tesnenje
odlagališča, izcejalni plato (ploščad za
kontrolo odpadkov), kanaliziranje mete-
ornega jarka .

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, usposobljenost
ponudnika 15%, referenčni objekti 15%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUV Celje d.d., Lava 9a,
Celje.

7. Pogodbena vrednost:
84,270.144,23 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 111,260.635 SIT, 82,897.113,70
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Ob-52704
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: Hmeljarska 3,

3312 Prebold.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija obstoje-
če OŠ v Preboldu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 65%, rok izgradnje
15%, usposobljenost 10%, reference 10%.
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po zgo-
raj navedenih merilih prejela največje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje, Ceste mostovi
Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 63,707.543
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 85,561.851 SIT (z vključenim
DDV), 63,707.543 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

Občina Prebold

Št. 7/01 Ob-52709
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin.
3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dograditev komunalne
infrastrukture Na Logu v Tolminu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Soča VGP d.d. Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
65,408.117,71 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 73,278.189,35 SIT,
65,408.117,71 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7.2001.

Komunala Tolmin d.d.

Št. 6/01 Ob-52708
1. Naročnik: Komunala Tolmin, Javno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Poljubinj 89h,

5220 Tolmin.
3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev vodooskrbe Kal
Koritnica (vodohran, črpališče, omre-
žje).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, refe-
rence.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje d.d. No-
va Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
42,481.780,21 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,481.780 SIT, 42,323.039,31
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Komunala Tolmin d.d.

Št. 40407-0001/01 Ob-52710
1. Naročnik: Občina Dol pri Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Videm 48, 1262

Dol pri Ljubljani, tel. 01/53-03-240.
3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija, nadzidava in
prizidava PŠ Dolsko in VVZ Dolsko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 60%, ka-
drovska zasedba 20%, reference 20%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis, gradbeno podje-
tje Ljubljana, d.d., Gradnikove brugade 11,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 94,628.297
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 118,661.976,50 SIT; 94,628.297
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: 18. 7. 2001.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 352-13-6/2001-0801 Ob-52846
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe.

2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-413.

3. Datum izbire: 15. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije,
vključno z ureditvijo cest, hišnih priključ-
kov in zemeljska dela za sanacijo plino-
voda in vodovoda v MČ Pobrežje – III.
faza, po ulicah Bantanova, Lovska, Kon-
šakova, Kagerjeva, Ante Trstenjakova,
Lužiškosrbska in Prelogova, v dolžini
1.600 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: 60% za reference v
zadnjih treh letih, tehnična opremljenost, ka-
drovska sestava, garancijska doba in poga-
rancijsko vzdrževanje, certifikat kakovosti,
ponudbena cena. Naročnik je izbral eko-
nomsko najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Poštrak d.o.o., Obrež-
na ul. 1, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
125,591.656,43 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 210,032.779,48 SIT,
125,591.656,43 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 7. 2001.

Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija

Št. 04-2990/00 Ob-52847
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za pro-

met, Uprava Republike Slovenije za pomor-
stvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, tel.
05/66-32-100, faks 05/66-32-102.

3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: poglabljanje severovzho-
dnega dela bazena III v koprskem pri-
stanišču na koto – 14 m (podvodni iz-
kop); kraj izvedbe: severovzhodni del akva-
torija bazena III v koprskem pristanišču.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Luka Koper d.d., Vojkovo
nabrežje 36, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 71,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,348.694 SIT, 74,718.077 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 116, z dne 15. 12.
2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Ministrstvo za promet
Uprava RS za pomorstvo

Št. 352-05-5/2001 Ob-52848
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe.

2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-413.

3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba sekundarnega
vodovodnega omrežja Brestrniška gra-
ba z vodohramom 25 m3 in prečrpalno
postajo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: reference v zadnjih
treh letih, tehnična opremljenost, kadrov-
ska sestava, garancijska doba in pogaran-
cijsko vzdrževanje, certifikat kakovosti, po-
nudbena cena. Naročnik je izbral ekonom-
sko najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Protech d.d. Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
55,143.026,78 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 61,646.514,78 SIT,
55,143.026,78 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: 20. 7. 2001.

Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija

Št. 352-13-10/2001 Ob-52849
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe.

2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-413.

3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije, vključ-
no z ureditvijo cest, hišnih priključkov in
zemeljska dela za sanacijo vodovoda v
MČ Studenci, po ulicah Zrinjskega, Krpa-
novi, Vokačevi, Korenčanovi, I. internacio-
nali, slepem odcepu Limbuške ulice.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila: reference v zadnjih
treh letih, tehnična opremljenost, kadrov-
ska sestava, garancijska doba in pogaran-
cijsko vzdrževanje, certifikat kakovosti, po-
nudbena cena. Naročnik je izbral ekonom-
sko najugodnejšo ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
55,643.108,14 SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 81,868.215,21 SIT,
55,643.108,14 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: 20. 7. 2001.

Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija

Št. 44/01-47/03 Ob-52850
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/23-73-135, faks
04/23-73-167.

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava strešne kriti-
ne na OŠ Franceta Prešerna, Kidričeva
49, 4000 Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena do 80
točk, garancijska doba do 15 točk, plačilni
rok do 5 točk. Najugodnejša je bila ponud-
ba, ki je po zgoraj navedenih merilih prejela
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Izolacija Kepic, s.p., Vo-
povlje 5, 4207 Cerklje.

7. Pogodbena vrednost: varianta C:
29,134.894,95 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: varianta C: 35,072.121,49 SIT z
DDV, 29,134.894,95 SIT z 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: 20. 7. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 2121/2001 Ob-52878
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Gornji Petrovci

31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-01.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova OŠ Gornji Pet-
rovci – III. faza.

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: 70,187.159
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 83,398.874,70 SIT, 70,187.159 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 zahtevka za ob-

javo: 23. 7. 2001.
Občina Gornji Petrovci

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

Preklic

Št. 43-7/2001/24 Ob-52826

Preklicujemo obvestilo o oddaji naro-
čila storitev št. 2001/036, Ob-51736, na-
ročnika Centra Vlade RS za informatiko za
“vzdrževanje Informix licenčne programske
opreme” (izvajalec Hermes Plus d.d., po-
godbena vrednost 22.259 USD v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan izstavitve računa), objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, stran 4249 ter obvestila o oddaji na-
ročila storitev št. 2001/035, Ob-51737 na-
ročnika Centra Vlade RS za informatiko za
“vzdrževanje aplikativne programske opre-
me INFOKLIP” (izvajalec Hermes Plus d.d.,
pogodbena vrednost 11,515.392 SIT), ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001, stran 4249.

Center vlade za informatiko

Št. 403-09-7/2001-1503 Ob-52661
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/39-39-212, tel.
07/39-39-254.

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

osnovnošolskih otrok v Mestni občini
Novo mesto za šolsko leto 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: I & I, Avtobusni prevozi
d.d., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 49,647.361
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

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

nudbe: 95,095.950 SIT, 49,647.361 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: ni.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 7. 2001.
Mestna občina Novo mesto

Št. 40501-4/01 Ob-52685
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 72-42-022,
72-14-005.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: obnova

talne signalizacije na občinskih cestah.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Signa d.o.o., Jemčeva
21/B, Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
11,721.490,48 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,468.584,20 SIT,
11,721.490,48 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Domžale

Št. 40501-7/01 Ob-52686
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 72-20-100,
72-14-231.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

edicije Slamnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SET d.d. podjetje za us-
posabljanje invalidov, Vevška c. 52, ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost:
23,396.780,40 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 42,399.819 SIT, 23,396.780,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 7. 2001.

Občina Domžale
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Št. 40501-7/01 Ob-52687
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 72-42-022,
72-14-005.

3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

prostorskega informacijskega sistema
Občine Domžale.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Locus  d.o.o. Ljubljan-
ska 76, Domžale.

7. Pogodbena vrednost: 5,567.058
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 10,019.800 SIT, 5,567.058 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 7. 2001.
Občina Domžale

Št. 0512/3-308/40-01 Ob-52720
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 432-51-25,
472-51-11, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitve fizičnega varovanja na objektih
MNZ RS in Policije na lokaciji Jeranova
14, Kotnikova 8 in Ulica Jožeta Jame 8
v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis so prispele
4 pravočasne in pravilno opremljene po-
nudbe. Naročnik je izbral ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo, ki je ustrezala meri-
lom: cena, strokovna priporočila in finan-
čno stanje ponudnika, kot je navedeno v
6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: skupna ponudba po-
nudnikov: VARPOS d.o.o., Varnost Ljublja-
na d.d. in Varnost Maribor d.d.

7. Pogodbena vrednost: 3,426.857
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 3,474.452,52 SIT z vključenim
DDV, 3,410.875,08 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 28-29 z dne 20. 4.
2001, Ob-47179.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1040 Ob-52842

1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d.

2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta
30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300.

3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevoznih in strojnih storitev.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
Platnjak Stjepan, s.p., Gaberca 2, 2344

Lovrenc na pohorju,
Rajšp Anton, s.p., Prešernova 7, 2230

Lenart,
Danko Franc, s.p., Metelkova 25, 2000

Maribor,
Ledina Prevoz, d.o.o., Lackova 43 b,

2000 Maribor,
Avtoprevoz Gramet Trade d.o.o., Trža-

ška cesta 61, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 24,000.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6.500 SIT/uro, 3.361 SIT/uro.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52843
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

splošnih del na področju vzdrževanja ko-
munalne infrastrukture.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

OZ Trgokooperant z.o.o., Titova cesta
44, 2000 Maribor,

Hering – Export d.o.o., Cesta XIV. divizi-
je 76, 2000 Maribor,

Moga d.o.o., Zemljičeva 21, 2000 Mari-
bor.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 1.550 SIT/uro, 1.275 SIT/uro.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52956
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje re-

dnega in investicijskega vzdrževanja to-
vornih vozil.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

Avtoobnova d.d., Jadranska cesta 25,
2000 Maribor,

Štajerski avto dom d.o.o., Tržaška cesta
38, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 4.850 SIT/uro, 4.750 SIT/uro.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad d.d., Maribor

Št. 1040 Ob-52844
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300.
3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

strojne računalniške opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000

Maribor,
Ivnik & Co d.o.o., Pirnatova ulica 5,

2000 Maribor,
Birostroj Computers d.d., Mladinska 3,

2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 3,000.000

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 4.100 SIT/uro, 3.145 SIT/uro.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 18. 7. 2001.

Nigrad d.d., Maribor
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Št. 17/01 Ob-52845

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Zavod za šport Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica Vita Kraig-
herja 8, 2000 Maribor, tel. 02/23-00-470,
telefaks 02/23-00-475.

3. Datum izbire: 21. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova pro-

tikorozijske zaščite in doinjektiranje ka-
blov glavnih nosilcev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tekol, podjetje za tehnič-
no zaščitno delo d.d., Maribor, Ul. Pohor-
skega bataljona 14, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 6,867.409
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 9,998.000 SIT (brez DDV),
6,867.409 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 36.38 z dne 18. 5. 2001,
Ob-48483.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 7. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Zavod za šport

Št. 11/2-145/4-01 Ob-52721

1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks  01/433-04-43.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

javnih telefonskih govorilnic (PE Celje,
PE Kranj, PE Koper, PE Ljubljana, PE
Murska Sobota, PE Nova Gorica, PE
Novo mesto in PE Trbovlje).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: odločitev o izbiri najugodne-
jšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki
so bila določena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

1. za PE Ljubljana: ISS Servissystem
d.o.o., Kopitarjeva 2, Maribor;

2. za PE Celje, PE Kranj, PE Koper, PE
Murska Sobota, PE Nova Gorica, PE Novo
mesto in PE Trbovlje: Metlica Koper d.o.o.,
Ul. 15. maja 14, Koper.

7. Pogodbena vrednost:
1. 3,597.451 SIT z DDV;
2. 6,702.366 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe (podatke od 4. do 10. točke se
navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih!): /

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: 18. 7. 2001.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 31/01 Ob-52722
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,

Urad za negospodarske javne službe.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3320

Velenje, faks 03/89-61-656, tel.
03/89-61-680.

3. Datum izbire: 13. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevoz

učencev osnovnih šol v Mestni občini
Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena (40 točk),
b) tehnične prednosti (30 točk): sta-

rost vozila, oprema,
c) kakovost opravljanja storitev (20

točk),
d) druge ugodnosti (10 točk): dodatne

storitve .
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Izletnik Celje d.d. za relacije: 3.1.2.,

3.1.3., 3.1.4., 3.2.1., 3.3.1., 3.3.2.,
3.4.1.;

APS d.d. Velenje za relacije: 3.1.1.,
3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4.;

Strehar Roman s.p. za relacije: 3.2.2.,
3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.4.2., kombina-
cija 3.5.1.-3.5.3.,  celoten sklop 3.6.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost z 8% DDV:

Izletnik Celje d.d. – 97.160 SIT/dan,
APS d.d. Velenje – 50.003,20

SIT/dan;
Roman Strehar s.p., Velenje - 85.744

SIT/dan.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop 3.1. Osnovna šola Šalek:
– najvišja ponudba 53.314,12

SIT/dan (APS),
– najnižja ponudba 50.606 SIT/dan

(Izletnik).
Sklop 3.2. Osnovna šola Gustav Šilih:
– najvišja ponudba 88.989,84

SIT/dan (APS),
– najnižja ponudba 62.924,86

SIT/dan (Strehar),
Sklop 3.3. Osnovna šola Miha P. Tole-

do in Livada:
– najvišja ponudba 47.253,13

SIT/dan (APS),
– najnižja ponudba 41.090 SIT/dan

(Izletnik),
Sklop 3.4. Osnovna šola Anton Aškerc:
– najvišja ponudba 14.833,40

SIT/dan (APS),
– najnižja ponudba 10.210 SIT/dan

(Izletnik).
Sklop 3.5. Osnovna šola Gorica:
– najvišja ponudba 42.660 SIT/dan

(Izletnik),
– najnižja ponudba 37.249,95

SIT/dan (APS).

Sklop 3.6. Center za vzgojo, izobraže-
vanje in usposabljanje:

– najvišja ponudba 20.199 SIT/dan
(Strehar)

– najnižja ponudba 12.074 SIT/dan
(APS).

11.Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

Mestna občina Velenje

Ob- 52723

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

Celje, Oddelek za družbene dejavnosti,
Prešernova 27, 3000 Celje, tel.
03/426-58-60, telefaks 03/426-58-62.

3. Datum izbire: 9. julij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: opravlja-

nje storitev prehrane za potrebe javne
kuhinje v Mestni občini Celje, za čas
od 1. avgusta 2001 do 31. decembra
2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (ZJN-1, 20. člen, prvi odstavek, 1.
točka). V postopku oddaje javnega naro-
čila storitev po odprtem postopku je na-
ročnik prejel dve ponudbi, od katerih je
bila samo ena pravilna, zato je oddal na-
ročilo po postopku s pogajanji izvajalcu,
ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, je
usposobljen in sposoben izvesti naročilo
in razpolaga z ustreznimi prostori.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gostinstvo Celje
d.d., Ribarjeva 3, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 35,960.400
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

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. julij 2001.
Mestna občina Celje

Št. 014/01 Ob-52724

1. Naročnik: Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitev

fizičnega varovanja in receptorske
službe ter gasilsko preventivne služ-
be (1 B, zap. št. 23).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:
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1.  Cena, plačilni pogoji do 65 točk,
1.1.  Cena do 60 točk,
1.2.  Plačilni pogoji do 5 točk,
2.  Reference do 19 točk,
2.1.  Referenčni objekti po velikosti objekta do 7 točk,
2.2.  Referenčni objekti po pomembnosti objekta do 7 točk,
2.3.  Referenčni objekti po požarni in varnostni ogroženosti do 5 točk,
3.  Finančni položaj do 8 točk,
3.1.  Skupni prihodki do 2 točki,
3.2.  Vrednost kapitala do 2 točki,
3.3.  Likvidnost do 4 točke,
4.  Certificiran sistem kakovosti do 8 točk,
4.1.  Certificiran sistem kakovosti 2 točki,
4.2.  Usposobljenost osebja do 6 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: G 7 družba za varovanje
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: fizično varova-
nje 1.586,50 SIT/uro, receptorska služba
1.586,50 SIT/uro, gasilsko preventivna slu-
žba 1.249,50 SIT/uro, gasilska služba
1.249,50 SIT/uro.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: fizično varovanje 1.586,50 SIT/uro
- 1.586 SIT/uro, receptorska služba
1.586,50 SIT/uro - 1.586 SIT/uro, gasil-
sko preventivna služba 1.586 SIT/uro -
1.249,50 SIT/uro, gasilska služba 1.586
SIT/uro - 1.249,50 SIT/uro.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 7. 2001.

 Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Javni razpisi

Popravek

Ob-52688
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ura-
dni list RS, št. 32/01), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 13/00), Akcijske-
ga programa zaposlovanja v Sloveniji za leti
2000 in 2001, programa dela Pospeševal-
nega centra za malo gospodarstvo za leti
2000 in 2001 ter Projekta uvajanja vavčer-
skega sistema v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 29. 6. 2001, objavljen

javni razpis
za oblikovanje kataloga ekspertnih
svetovalcev za svetovanje v okviru

programa pospeševanja podjetništva v
sistemu svetovanja na podlagi

napotnic (vavčerski sistem)
se v okviru Predmeta razpisa (1. točka)

dopolni, kot sledi:
– 5. področju (Svetovanje menedžmen-

tu) se pred zadnjo alineo »drugo« doda no-

va alinea, ki glasi: »e-delo in e-poslova-
nje«.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo (PCMG)

Popravek

Ob-52824
V javnem razpisu za sofinanciranje delo-

vanja na področju varstva potrošnikov v letu
2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
50/01 dne 15. 6. 2001, Ob-50375 se
popravi 3. točka okvirna višina sredstev, ki
je na razpolago za predmet javnega razpisa,
ki se pravilno glasi: Okvirno 25,000.000
SIT.

Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad za varstvo potrošnikov,

Št. 996/2001 Ob-52621
Republika Slovenija Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport in Državni zbor Repu-
blike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstvo za gospo-
darstvo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo
za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Ministrstvo za notranje
zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrs-
tvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pra-
vosodje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Ministrstvo za informa-
cijsko družbo, Služba vlade za evropske za-
deve, Agencija za regionalni razvoj in Urad
za makroekonomske analize in razvoj, na
podlagi Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I) ter na podlagi 11. in 43.
člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbo-
ra in financiranja mrežnih raziskovalno-raz-
vojnih programov v okviru Ciljnega razisko-
valnega programa za podporo strateškega
razvoja Slovenije na posameznih področjih
javnega interesa (Ur. l. RS, št. 46/01) ob-
javljajo

javni razpis
za izbiro raziskovalno-razvojnih

projektov Ciljnega raziskovalnega
programa »konkurenčnost Slovenije

2001-2006« v letu 2001
I. Ime in sedež naročnikov:
– Državni zbor Republike Slovenije, Šu-

bičeva 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za delo, družino in social-

ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotniko-

va 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,

1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljublja-
na,

– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-
nova 2, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešer-
nova 25, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1000 Ljubljana,

– Služba vlade za evropske zadeve, Šu-
bičeva 11, 1000 Ljubljana,

– Agencija za regionalni razvoj, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana,

– Urad za makroekonomske analize in
razvoj, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za

prednostne raziskovalne tematike Ciljnega
raziskovalnega programa (v nadaljevanju:
CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–
2006« na naslednjih težiščih CRP:

1. konkurenčnost gospodarstva,
2. učinkovitost države in razvoj demo-

kracije,
3. človeški viri in socialna kohezivnost,
4. uravnotežen regionalni in prostorski

razvoj ter razvojna vloga okolja,
5. celostni razvoj na področju varnosti

živil, zdrave prehrane ter podeželja,
6. mednarodni odnosi in nacionalna var-

nost,
7. narodna identiteta, pluralnost in med-

narodne integracije,
8. informacijska družba (ID).
III. Razpisane teme
Prednostne raziskovalne teme so nave-

dene po težiščih in po področjih znotraj po-
sameznega težišča:

Težišče 1 – Konkurenčnost gospodar-
stva

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam dejavnikov (mednarodne) konkuren-
čnosti gospodarstva ter raziskavam za po-
moč pri oblikovanju in spremljanju učinkovi-
tosti politik države za krepitev (mednaro-
dne) konkurenčnosti gospodarstva, zlasti na
področjih podjetništva, tehnološkega razvo-
ja, fleksibilnosti trga dela, davčne, okoljske
in prostorske zakonodaje.

Področje:
1.1. Gospodarstvo in podjetništvo
Raziskovalne teme:
1.1.1.Spremljanje nacionalne konkuren-

čnosti
Cilji:
Izdelava kvalitativnih indikatorjev za stal-

no spremljanje konkurenčnosti Slovenije v
primerjavi z državami OECD, zlasti:

– dopolnitev indikatorjev za spremljanje
stanja konkurenčnosti Slovenije napram iz-
branim državam na ključnih področjih – izo-
braževanje, trg dela, davčni sistem, tran-
sportna infrastruktura, informacijska infras-
truktura, energetika, tehnološko okolje, so-
cialna varnost, stanje okolja,
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– letno spremljanje indikatorjev,
– kvalitativna analiza prednosti in slabo-

sti Slovenije napram izbranim primerjalnim
državam ter opredelitev izzivov za priho-
dnost.

1.1.2. Analiza konkurenčnosti po dejav-
nostih glede na slovensko povprečje in v
primerjavi z deželami EU

Cilj:
Prikaz konkurenčnosti po dejavnostih

gospodarstva in po regijah, zlasti:
– informacija o konkurenčnosti po dejav-

nostih (industrija, trgovina in storitve) glede
na naslednje ekonomske indikatorje: stopnja
nastajanja in umiranja podjetij, bruto dodana
vrednost na zaposlenega v industriji in na uro
dela), bruto domači proizvod na prebivalca in
rast, stopnja zaposlenosti in povprečni ose-
bni dohodek,

– izdelava regionalnih indikatorjev kon-
kurenčnosti in analiza stanja.

1.1.3. Spodbujanje povezovanja podje-
tij v proizvodno-inovativne grozde

Cilji:
– analiza tehnološkega in inovativnega

potenciala slovenskih podjetij v okviru iden-
tificiranih skupin potencialnih grozdov,

– izdelava ocene izdelanih projektov po-
vezovanja podjetij in razvoja grozdov v Slo-
veniji,

– identifikacija grozdov v novo nastajajo-
čih industrijah,

– analiza ukrepov za pospeševanje obli-
kovanja »grozdov« v mednarodnem okolju,

– priprava predloga ukrepov za hitrejše
oblikovanje proizvodno-inovativnih grozdov
v Sloveniji.

1.1.4. Povečevanje produktivnosti slo-
venskih podjetij

Cilji:
Oblikovanje politike za podporo pri osva-

janju znanj in uvajanju celovitih pristopov za
povečevanje produktivnosti v slovenskih po-
djetjih, zlasti:

– analiza uporabe sodobnih metod za
povečevanje produktivnosti, ki jo uporablja-
jo slovenska podjetja,

– analiza ukrepov in instrumentov politi-
ke konkurenčnosti drugih dežel pri pospe-
ševanju uvajanja sodobnih pristopov pove-
čevanja produktivnosti,

– identifikacija potreb in možnosti za si-
stematičen ter organiziran pristop k uvaja-
nju sistemov stalnih izboljšav v Sloveniji.

1.1.5 Strategija razvoja turizma
Cilji:
– povečanje dodane vrednosti v turizmu

za pospeševanje razvoja turizma z dopol-
njevanjem in dograjevanjem turistične po-
nudbe, povezovanjem nosilcev turistične de-
javnosti in komplementarnih dejavnosti gle-
de na potenciale okolja in trga,

– spremljanje in raziskava turističnega tr-
ga z oblikovanjem sistema za stalno sprem-
ljanje trendov in prilagajanje marketinške
strategije kot osnove za uspešno promocijo
slovenskega turizma,

– analiza usposabljanja in izobraževanja
za potrebe turizma,

– koncept in razvoj informacijskega
spremljanja stanja in učinkov turizma . gle-
de na razvojne trende in potrebe gospodar-
stva.

1.1.6. Spodbujanje podjetništva
Cilji:
Ustvarjanje podjetništvu naklonjenega

okolja, ki bo spodbujalo inovativnost in rast
MSP, zlasti:

– analiza učinkovitosti programov in
ukrepov za pospeševanje podjetništva in
razvoja MSP v Sloveniji v preteklih desetih
letih,

– benchmarking ukrepov in učinkov raz-
vojne politike na področju pospeševanja
podjetništva – z vidika administrativnega
okolja, dostopa do informacij in storitev,
dostopa do virov financiranja, izobraževa-
nja in usposabljanja ter tehnološkega raz-
voja in inovacij,

– priprava predlogov ukrepov in instru-
mentov za program pospeševanja podjet-
ništva.

1.1.7. Slovenski podjetniški observato-
rij in vključitev v projekt GEM

Cilji:
Zagotavljanje stalnega spremljanja sta-

nja in učinkov razvojne politike na podro-
čju pospeševanja podjetništva in razvoja
MSP v Sloveniji v primerjavi z EU, zlasti:

– redno spremljanje stanja na področju
podjetništva v Sloveniji in primerjava s sta-
njem v državah EU,

– analiza slovenskih podjetij za tekoče
leto po regijah, dejavnostih in velikostnih
razredih (delež števila podjetij, delež zapo-
slenih, število zaposlenih na podjetje, do-
dana vrednost na zaposlenega, čisti dobi-
ček/izguba na zaposlenega, čista dono-
snost kapitala, delež izvoza, delež ustvar-
jenega BDP v podjetniškem sektorju),

– mednarodno primerljiva analiza stanja
podjetništva v Sloveniji – vključitev v pro-
jekt GEM.

Področje:
1.2. Tehnološki razvoj
Raziskovalne teme:
1.2.1. Vlaganje v raziskave in razvoj
Cilji:
– analiza vlaganj v R&D po dejavnostih

in produktih glede na intenzivnost sodelo-
vanja institucij znanja in gospodarstva,

– analiza stimulativnih učinkov različnih
raziskovalno-razvojnih spodbud, ki jih daje
država na podjetja prejemnice pomoči,

– analiza učinkov različnih raziskoval-
no-razvojnih spodbud tako za gospodar-
stvo kot proračun,

– primerjalna analiza politik spodbuja-
nja R&D in tehnološkega razvoja v drugih
državah,

– predlog ukrepov in instrumentov za
povečevanje skupnih vlaganj države in za-
sebnega sektorja v R&D in tehnološki raz-
voj.

1.2.2. Pregled tehnološke intenzivnosti
in prisotnost »novih« industrij

Cilj:
– pregled tehnološke intenzivnosti po

panogah dejavnosti,
– identifikacija področij, kjer je prisotno

vrhunsko znanje in tehnologija,
– pregled prisotnosti na znanju temelje-

čih (»novih«) industrij.
Področje:
1.3. Javne finance in finančni sistem
Raziskovalne teme:
1.3.1. Davčni in socialni sistem kot de-

javnik konkurenčnosti in prerazdelitve

Cilji:
– analiza obstoječega davčnega siste-

ma in davčne administracije z vidika njene-
ga vpliva na konkurenčnost gospodarskih
subjektov in prerazdelitev dohodka,

– analiza obstoječega socialnega siste-
ma in predvidenih demografskih gibanj z
vidika njihovega vpliva na konkurenčnost
gospodarskih subjektov in prerazdelitev
dohodka,

– oblikovanje predloga reforme davčne-
ga in socialnega sistema, ki bi povečala
konkurenčnost gospodarstva, zlasti z vidi-
ka manjše obremenitve človeškega dejav-
nika in relativno večje obremenitve drugih
dejavnikov (kapitala, uporabe okolja), ter
povečala preglednost sistema in uspešnost
doseganja prerazdelitvenih ciljev.

Področje:
1.4. Načrtovanje in monitoring razvoja
Raziskovalne teme:
1.4.1. Krovni sistem indikatorjev za

spremljanje SGRS
Cilji:
Nadaljnji razvoj sistema indikatorjev za

letno spremljanje izvajanja SGRS in dose-
ganja njenih ciljev, zlasti:

– dopolnjevanje z dodatnimi indikatorji
na podlagi njihove ekspertne analize,

– razčlenjevanje sistema indikatorjev
predvsem z vidika regij, področij dejavno-
sti in inštitucionalnih sektorjev,

– povezovanje z drugimi indikatorskimi
sistemi, zlasti na področju regionalnega
razvoja, zaposlovanja in človeških virov, in-
dustrijske politike in izvajanja Državnega
razvojnega programa,

– povezovanje analize indikatorjev v
vsebinske sklope in vzročno posledične ve-
rige.

1.4.2. Modeliranje za potrebe vodenje
nacionalne makroekonomske politike

Cilji:
– izdelava ekonometričnega modela

slovenskega gospodarstva za napovedo-
vanje gibanj glavnih makroekonomskih
agregatov in za simuliranje učinkov alter-
nativnih ukrepov ekonomske politike,

– izdelava izračunljivega modela splo-
šnega ravnovesja za slovensko gospodar-
stvo za uporabo pri analizi in napovedova-
nju strukturnih sprememb v gospodarstvu
in učinkov ukrepov ekonomske politike,

– analiza in nadgradnja sistema vodilnih
kazalcev gospodarske konjunkture in ko-
njukturne analize,

– analiza različnih scenarijev ekonom-
ske politike in integracijskih procesov.

Težišče 2 – Učinkovitost države in raz-
voj demokracije

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam dejavnikov učinkovitosti države ter
raziskavam za pomoč pri oblikovanju in
spremljanju ukrepov za njeno povečanje,
zlasti na področjih javne uprave in pravo-
sodja. Težišče je namenjeno tudi raziska-
vam novih oblik demokracije, zlasti par-
tnerstva s civilno družbo in prilagajanja za
sodelovanje v demokratičnih inštitucijah
EU.

Področje:
2.1. Javna uprava
Raziskovalne teme:
2.1.1. Raziskave v podporo reforme jav-

ne uprave
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Cilji:
– položaj tujcev in azilantov ter preho-

dnost meje,
– združevanja občanov,
– sistem javnih uslužbencev,
– lokalna samouprava.
Področje:
2.2. Pravosodje in kazensko-procesno

pravo
Raziskovalne teme:
2.2.1. Kazensko-procesno pravo in učin-

kovitost pravosodnega sistema
Cilji:
– kazenski postopek,
– upravni spor.
Področje:
2.3. Razvoj demokracije
Raziskovalne teme:
2.3.1. Prilagoditev državnega zbora

evropskim integracijskim procesom
Cilji:
– funkcije DZ v procesu odločanja orga-

nov EU,
– harmonizacija in unifikacijia pravnega

sistema – postopkovni vidiki,
– analiza primerjalne ureditve članic EU

glede vprašanja položaja in vloge parlamen-
ta v procesih odločanja organov EU z ugo-
tovitvijo pravne možnosti ureditve tega vpra-
šanja v RS s predlogom ustrezne rešitve,

– izdelava ustreznih normativnih okvirov
za proceduralne vidike soustvarjanja sku-
pnega evropskega pravnega sistema.

Področje:
2.4. Monitoring razvoja
Raziskovalne teme:
2.4.1. Sistem indikatorjev za spremlja-

nje kakovosti inštitucionalnega okolja
Cilji:
– konceptualni in raziskovalni razvoj si-

stema indikatorjev za: spremljanje učinkovi-
tosti pravosodnega sistema, učinkovitosti
gospodarske zakonodaje in učinkovitosti
javne uprave z vidika kakovosti inštitucij, gle-
de na zaviranje ali spodbujanje gospodar-
ske pobude.

Težišče 3 – Človeški viri in socialna ko-
hezivnost

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam razvoja človeškega dejavnika ter ra-
ziskavam za pomoč pri oblikovanju in sprem-
ljanju učinkovitosti politik države za razvoj
človeškega dejavnika, zlasti na področjih
izobraževanja in usposabljanja, znanosti,
zdravja in športa, socialnega razvoja in po-
vezanosti, kulturnega razvoja.

Področje:
3.1. Izobraževanje
Raziskovalne teme:
3.1.1. Kakovost v vzgoji in izobraževanju
Cilji:
– kakovost vzgojno izobraževalnega si-

stema v relaciji do avtonomije vrtca, šole,
vzgojiteljev in učiteljev,

– kakovost šole v povezavi z izkazanim
znanjem učencev,

– vključevanje otrok v vrtec, kakovost vrt-
ca in vpliv vrtca na otrokov razvoj, šolsko
uspešnost, uspešnost v življenju,

– učinki uvajanja samoevalvacij na viso-
košolskih institucijah v Sloveniji, kakovost v
izobraževanju odraslih.

3.1.2. Razvoj specialnih didaktik in uč-
ne tehnologije na vseh ravneh vzgoje in izo-
braževanja

Cilji:
– analiza znanja z vidika dejavnikov šo-

le in dejavnikov učenca oziroma dijaka,
– preverjanje in ocenjevanje znanja v

šoli,
– didaktični, psihološki in mikro-social-

ni vidiki vključevanja stališč in vrednot v
vzgojno-izobraževalni proces – onkraj in-
doktrinacije,

– naravoslovno in matematično izobra-
ževanje v Sloveniji (značilnosti zdajšnjega
izobraževanja),

– učenje človekovih pravic,
– didaktika poučevanja tujih jezikov,
– didaktika poučevanja Romskih otrok,
– predšolska didaktika.
3.1.3. Razvoj bralnih in sporazumeval-

nih kompetenc
Cilji:
– analiza pogojev za razvoj razumeva-

nja pripovedovalnih in razlagalnih besedil,
– analiza motivacijskih vrednosti priz-

nanj na področju bralnih dejavnosti
(npr.bralna značka).

3.1.4. Razvoj kazalnikov za spremljanje
uresničevanja nacionalnega programa izo-
braževanja odraslih

Cilji:
– izdelati ustrezne mednarodne primer-

jave vzorcev izobraževanja in učenja odra-
slih,

– razviti in uvajati model spremljanja ne-
formalnega izobraževanja odraslih,

– razviti strategije premagovanja ovir pri
vključevanju odraslih v izobraževanje.

3.1.5. Razvoj poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja

Cilji:
– razvoj integriranega kurikula (povezo-

vanje splošnih, strokovnih in praktičnih
znanj in spretnosti) za programe poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja,

– sestav in vloga regionalnih razvojnih
koalicij pri oblikovanju programov poklic-
nega in strokovnega izobraževanja,

– modularna zasnova programov poklic-
nega in strokovnega izobraževanja na pod-
lagi nacionalnih standardov.

3.1.6. Socialno integracijska vloga šo-
le

Cilji:
– vključevanje socialnih dejavnosti v po-

uk in izvenšolske dejavnosti,
– programi preprečevanja zlorabe drog

pri mladostnikih,
– modeli komunikacije in socialne inte-

rakcije kot podpora vzgojno izobraževal-
nem delu v vrtcu in šoli,

– sistemski, pedagoški, pravni in kul-
turni dejavniki, ki vplivajo na avtonomijo šo-
le v slovenskih šolah (opis stanja, možnosti
za spreminjanje stanja),

– nasilje v šolskem in obšolskem pro-
storu (psihosocialni dejavniki prevencijske
prakse, ovrednotenje in možna uporaba
evropskih izkušenj).

3.1.7. Prehodnost šolskega sistema,
spremljanje razvoja in uspešnosti otrok in
mladostnikov.

Cilj:
– analiza dejavnikov osipa predvsem v

poklicnem izobraževanju s predlogi mož-
nih ukrepov.

3.1.8. Šolanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami

Cilji:
– modeli vključevanja otrok v vzgojno izo-

braževalni proces in njihova učinkovitost,
– mreža vrtcev, šol za otroke s posebni-

mi potrebami in njihova vpetost v širši dru-
žbeni prostor,

– specialna didaktika – poučevanje otrok
s posebnimi potrebami.

3.1.9. Mednarodne primerjave
Cilji:
– spremljanje in primerjava ključnih ele-

mentov, ki določajo učinkovitost in kako-
vost vzgojno izobraževalnega sistema na
različnih ravneh,

– sposobnost za uporabo informacijskih
tehnologij v šoli – mednarodna primerjalna
analiza,

– vključevanje v mednarodne primerjal-
ne projekte na različnih predmetnih podro-
čjih (upoštevajoč metodologijo in dinamiko
dela, ki jo določajo mednarodne projektne
skupine).

3.1.10. Kulturna izročila, izhajajoča iz
verstev v kurikulu

Cilji:
– analiza kulturnih izročil izhajajoča iz

verstev v kurikulu.
Področje:
3.2. Šport
Raziskovalne teme:
3.2.1. Šport v vlogi narodne identitete

Slovencev doma in po svetu
Cilj:
– vloga in pomen identifikacije Sloven-

cev s športnimi izidi in uvrstitvami sloven-
skih športnikov kot pomembnega dejavnika
narodne identitete.

Področje:
3.3. Socialni razvoj, usposabljanje
Raziskovalne teme:
3.3.1. Romi v procesih evropske inte-

gracije
Cilji:
– primerjava razmer v Sloveniji, Avstriji in

na Hrvaškem.
– razvoj modela za izobraževanje in

usposabljanje Romov z namenom zagotoviti
povečanje rednega zaposlovanja.

3.3.2. Sistem za spremljanje izobraže-
valnih potreb

Cilj:
– pridobitev osnov za načrtovanje potreb

po znanju, veščinah in kadrih, ki bodo pod-
laga za razvoj novih poklicnih standardov in
programov poklicnega usposabljanja in izo-
braževanja.

3.3.3. Socialni položaj študentov
Cilj:
– evalvacija sedanjih sistemov pomoči

študentom (štipendijska politika).
Področje:
3.4. Zdravje in razvoj
Raziskovalne teme:
3.4.1. Zdravje otrok in mladine vključe-

nih v vzgojno izobraževalni sistem
Cilji:
– analiza zdravja otrok in mladine, vklju-

čenih v sistem vzgoje in izobraževanja in
analiza vzorcev obnašanja v družini, skupini
vrstnikov, ki določajo življenjski slog,

– analiza stanja in ukrepov v zvezi s pre-
hranjevanjem otrok in mladine vključenih v
sistem vzgoje in izobraževanja.

3.4.2. Gibalno športna aktivnost za
zdravje
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Cilji:
– ocena povezav med zdravstvenim sta-

tusom in gibalno-športno dejavnostjo pri
otrocih, mladostnikih in odraslih,

– stanje in ocena možnosti sodelovanja
med zdravstvenimi in športnimi delavci in
sodelavci,

– spremljanje in evalvacija stališč z vidi-
ka promocije gibalno/športne aktivnosti v
povezavi z zdravjem.

3.4.3. Regionalne razlike v zdravju
Cilji:
– ocena in analiza stanja zdravstvenih

in družbeno ekonomskih kazalcev v regi-
jah s poudarkom na manj razvitih regijah,

– analiza obstoječih aktivnosti in ukre-
pov za izboljšanje zdravja prebivalcev,

– izdelava priporočil medresorskih
ukrepov za izboljšanje zdravja prebivalcev,

– razvoj indikatorjev za spremljanje
učinkovitosti preventivnega dela in medre-
sorskega sodelovanja za izboljšanje zdra-
vja.

3.4.4. Krepitev zdravja in ohranjanje
funkcionalnih sposobnosti starejše popu-
lacije

Cilji:
– ocena stanja na področju funkcional-

nih sposobnosti v populaciji starostnikov,
– ocena metod merjenja funkcionalnih

sposobnosti starostnikov,
– izdelava priporočil za ohranjanje fun-

kcionalnih sposobnosti.
3.4.5 Znanja, spretnosti in izkušnje na

področju komuniciranja vsebin zdravega
življenja

Cilji:
– ocena stanja in potreb na področju

komunikacijskih znanj, spretnosti in izku-
šenj na področju varovanja in krepitve zdra-
vja v Sloveniji,

– izdelava programa raziskovalne pod-
pore spremljanja in razvoja komunikacij-
skih znanj spretnosti in izkušenj.

3.4.6. Rodnost in samomorilnost ter im-
plikacije za zdravje prebivalcev Slovenije

Cilji:
– ocena in analiza stanja na področju

rodnosti in samomorilnosti,
– analiza obstoječih ukrepov in aktivno-

sti na tem področju,
– izdelava priporočil in preventivnih

ukrepov.
Področje:
3.5. Stanovanje
Raziskovalne teme:
3.5.1. Zagotavljanje kakovosti stano-

vanjske oskrbe
Cilji:
– opredelitev kakovosti stanovanjske

oskrbe, pojmi, stanje, nevarnosti in prilož-
nosti,

– dejavniki, ki vplivajo na kakovosti sta-
novanjske oskrbe,

– ekonomija trga s stanovanji in njen
vpliv na mobilnost delovne sile,

– stanovanjski urbanizem, arhitektura in
kakovost bivalnega okolja,

– vloga in možnosti politik, ki prispeva-
jo h kakovosti oskrbe s posebnim poudar-
kom na njeni ekonomski, socialni, okoljski
ter regionalni razsežnosti.

Področje:
3.6. Kultura in kulturni razvoj
Raziskovalne teme:

3.6.1.Kulturna vzgoja
Cilji:
– ugotavljanje stanja na področju kul-

turne vzgoje v Sloveniji,
– kulturna vzgoja kot razvojni dejavnik,
– primerjava posameznih kulturno-poli-

tičnih modelov na področju kulturne vzgo-
je,

– pregled razmerij med šolsko in kultur-
no politiko,

– kulturna politika na področju kulturne
vzgoje.

3.6.2. Kulturna industrija
Cilji:
– kulturna industrija na področju založ-

ništva, glasbe, filma in medijev,
– primerjalne analize različnih kulturno-

političnih modelov in strategij na področju
kulturne industrije,

– predlogi kulturnopolitičnih ukrepov.
Področje:
3.7. Monitoring razvoja
Raziskovalne teme:
3.7.1. Spremljanje socialnega in člove-

kovega razvoja
Cilji:
– analiza, opredelitev in izračun poten-

cialnih indikatorjev za spremljanje social-
nega in človekovega razvoja, zlasti na po-
dročju socialnega in človeškega kapitala
ter vlaganj v izobraževanje,

– indikatorji družbenega in socialnega
razvoja kot podpora izvajanju javnih social-
nih programov,

– koncept stalnega monitoringa social-
nega in družbenega razvoja.

Težišče 5 – Uravnotežen regionalni in
prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam za pomoč pri oblikovanju in sprem-
ljanju politike uravnoteženega in celovite-
ga regionalnega razvoja, raziskavam za po-
moč pri spremljanju stanja okolja in obliko-
vanju politik za trajnostno rabo okoljskega
kapitala ter raziskavam za pomoč pri obli-
kovanju politike optimalne izrabe prostora
kot gospodarskega vira.

Področje:
5.1. Okolje
Raziskovalne teme:
5.1.1. Raziskava v podporo uresničitvi

Kjotskega protokola
Cilji:
– ocene ukrepov in instrumentov po po-

dročjih dejavnosti in njihova integracija v
enovit sistem ocene učinkov posameznih
sektorskih instrumentov,

– analiza porazdeljevanja obremenitev
med dejavnostmi v EU in pričakovani raz-
voj v okviru skupne politike EU na tem po-
dročju,

– analiza možnih scenarijev za realiza-
cijo Kjotskega protokola.

5.1.2. Raziskava značilnosti krajine in
krajinske pestrosti, pomembne za ohranja-
nje biotske raznovrstnosti v Sloveniji

Cilji:
– krajinska pestrost Slovenije in njen

pomen za ohranjanje biotske pestrosti in
raznovrstnosti,

– testiranje metode za opredelitev red-
kih in pogostih krajinskih vzorcev z vidika
biotske raznovrstnosti in krajinske pestro-
sti,

– narave s kartnimi prilogami.

5.1.3. Indikatorji okolja
Cilji:
– razvoj mednarodno primerljivih kazal-

cev biotske pestrosti in nastavitev sistema
mednarodno primerljivega sistema monito-
ringa teh kazalcev,

– referenčnI biološki pogoji za različne
kategorije vodnih teles (reke, jezera, so-
mornica in obalne vode) glede na direktivo
EU o skupni politiki do voda v okviru predla-
ganih ekoregij.

5.1.4. Ocena sprejemljivosti potencial-
no škodljivih vplivov za okolje pri namernem
sproščanju gensko spremenjenih organi-
zmov (GSO)

Cilji:
– postopki in metode ugotavljanja spre-

jemljivosti potencialno škodljivih vplivov na-
mernega sproščanja Bt koruze za definira-
no okolje, za ohranjanje biotske raznovr-
stnosti in posledično za zdravje ljudi,

– ukrepi in institucionalne zmogljivosti
za odpravo potencialnih škodljivih vplivov
za okolje, ohranjanje biotske raznovrstno-
sti in zdravje ljudi, vključno s postopki re-
mediacije.

Področje:
5.2. Gozdarstvo
Raziskovalne teme:
5.2.1.Presoja gozdne politike
Cilji:
– pregled metodologij za presojo ukre-

pov države na področju gozdarstva,
– analiza uspešnosti in učinkovitosti fi-

nanciranja in sofinanciranja vlaganj v gozdo-
ve kot ukrepov gozdne politike,

– primerjalna analiza sistema ukrepov
gozdne politike RS s politiko EU in posa-
meznih držav v Evropi,

– analiza sistema ukrepov gozdne politi-
ke RS z vidika vključevanja v EU z izdelavo
modela prilagoditve,

– optimalna organiziranost javne gozdar-
ske službe.

5.2.2. Načrtovanje in usmerjanje gospo-
darjenja z gozdovi

Cilji:
– opredelitev in presoja vsebin posamez-

nih ravni načrtovanja in njihovih vsebinskih
povezav, izdelava zasnove načrta za goz-
dno posest,

– multispektralni satelitski informacijski
sistemi za modeliranje v gozdarstvu,

– uveljavljanje habitatske vloge gozdov v
gozdno gospodarskem načrtovanju v goz-
dni krajini,

– razvoj metodologije za nadzor gozdov
na sestojni, krajinski in regionalni ravni.

5.2.3. Osnove za trajnostno gospodar-
jenje z gozdovi

Cilji:
– trajnostni razvoj slovenskega alpskega

prostora,
– krajinsko gozdarstvo: izhodišča mno-

gonamenskega in trajnostnega gospodarje-
nja z gozdovi,

– vpliv okoljskih razmer na gozdno dre-
vje in gozdne ekosisteme,

– pestrost posebnih gozdnih ekosiste-
mov kot kazalnik rastiščnih razmer in go-
spodarjenja,

– proučevanje značilnosti populacijskih
območij, populacijskega statusa in primer-
nosti habitatov problematičnih vrst prostoži-
večih živali v Sloveniji,
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– preučevanje rastišč z vidika gozdnih
tal, vodnega režima in sestojne klime.

5.2.4. Gozdno-gojitvene tehnologije in
tehnologije pridobivanja in rabe lesa

Cilji:
– dendrološke, gozdnoekološke in goz-

dnogojitvene raziskave v gozdovih,
– ocenjevanje socialnih, ekonomskih, te-

hnoloških in okoljskih vplivov rabe lesne bi-
omase v regiji,

– proučevanje vpliva dinamike naravne
obnove na obliko razrasti mladja bukve,

– vloga divje češnje pri gospodarjenju z
gozdovi ter pri zaraščanju opuščenih kme-
tijskih zemljišč,

– tehnološki razvoj pridobivanja lesa pri
gozdnih posestnikih,

– tehnologija pridobivanja lesa in vplivi
na gozdno okolje.

Področje:
5.3. Regionalni razvoj na področju kultu-

re in revitalizacija kulturne dediščine
Raziskovalne teme:
5.3.1. Kulturni potenciali v okviru regio-

nalnega razvoja
Cilji:
– kultura kot dejavnik razvoja,
– kulturni turizem in trg dela na področju

regionalne kulture,
– študije posameznih primerov kulture

kot dejavnika regionalnega razvoja in njiho-
va primerjava,

– absorbcijska kapaciteta občinstva za
gostujoče umetniške dogodke.

5.3.2. Modeli dostopnosti do kulturne
dediščine

Cilji:
– mreža muzejev in javno dostopnih kul-

turnih spomenikov,
– predlog ukrepov za odstranjevanje ar-

hitektonskih ovir za dostop mladih, družin,
starejših in drugih skupin uporabnikov,

– raziskava upravljanja s spomeniki v dr-
žavni lasti in spomenikov državnega pome-
na.

Področje:
5.4. Monitoring razvoja
Raziskovalne teme:
5.4.1. Spremljanje regionalnega razvoja
Cilji:
– regionalizacija sistema razvojnih indi-

katorjev,
– izračunavanje ustreznih indikatorjev

razvoja.
5.4.2. Spremljanje razvoja okolja (okolj-

ski monitoring)
Cilji:
– oblikovanje sistema indikatorjev stanja,

izkoriščenosti in razvoja okolja,
– izračunavanje ustreznih indikatorjev

razvoja.
Težišče 6 – Celostni razvoj na področju

varnosti živil, zdrave prehrane ter razvoja
podeželja

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam za oblikovanje in spremljanje politi-
ke celostnega razvoja kmetijstva ter krepi-
tve konkurenčnosti živilsko predelovalne in-
dustrije, da bi prispevali k trajnostnemu raz-
voju podeželja, pridelavi varne in zdrave
hrane in obvladovanju novih tehnologij na
tem področju.

Področje:
6.1. Kmetijstvo
Raziskovalne teme:

6.1.1.Konkurenčnost slovenskega
kmetijstva

Cilji:
– dejavniki konkurenčnosti po posa-

meznih dejavnostih kmetijstva,
– razvoj in prilagoditev metod za oceno

konkurenčnosti ter koncept monitoringa
konkurenčnosti,

– primerjava konkurenčnosti med de-
javnostmi in s kmetijstvi držav EU in CEF-
TA,

– konkurenčnost iz vidika pristopa Slo-
venije v EU,

– vloga in možnosti države pri izboljša-
nju konkurenčnosti.

6.1.2. Ekonomsko in socialno stanje
slovenskih kmetij

Cilji:
– dohodek in viri dohodka slovenskih

kmetij,
– revščina kmečkega prebivalstva, nje-

na socialna razslojenost, primerjave s po-
deželskim in urbanim prebivalstvom,

– regionalne in proizvodne razlike v do-
seganju dohodka,

– dohodek iz kmetijstva: v primerjavi z
dohodki izven kmetijstva; delovna preobre-
menitev kmečkega prebivalstva.

6.1.3. Investicijske potrebe in možno-
sti slovenskega kmetijstva

Cilji:
– potrebe po kapitalu slovenskih kme-

tijskih gospodarstev,
– stanje kmetijskih strojev in opreme in

njihova primernost z vidika sodobnih za-
htev (EU prilagoditev),

– stanje zgradb za živinorejo in njihova
primernost z vidika sodobnih zahtev (EU
prilagoditev),

– stanje melioracijskih in namakalnih si-
stemov,

– proizvodni sistemi, obseg in strukture
kmetijstva z vidika tehnološke učinkovito-
sti, dohodkovne zanimivosti ter ekološke
primernosti,

– vloga in možnosti kmetijske politike
pri tehnološki in ekološki posodobitvi slo-
venskega kmetijstva.

6.1.4. Prestrukturiranje slovenske go-
vedoreje

Cilj:
– stanje in možnosti razvoja slovenske

govedoreje iz proizvodnega, strukturnega
in ekonomskega vidika (scenariji razvoja
panoge, prilagajanje zahtevam EU in po-
trebe po prestrukturiranju, perspektivne
proizvodne tehnologije, pasemski sestav
in alternativni selekcijski programi, zažele-
na struktura govedoreje, …)

6.1.5. Model tržne in okolju prijazne
pridelave zelenjave

Cilji:
– tehnološki, ekološki, tržni in organi-

zacijski okvirji pridelave zelenjave,
– koncept vertikalne organiziranosti,
– tržne možnosti prodaje,
– koncept informacijskega sistema.
6.1.6 Delovna sila v kmetijstvu, stanje,

možnosti in perspektive
Cilji:
– opredelitev delovne sile v kmetijstvu,
– struktura in razvoj kmetijske delovne

sile v Sloveniji,
– dejavniki zaposlitvenega in mobilno-

stnega odločanja kmečke delovne sile,

– perspektive kmetijske zaposlitve v raz-
ličnih podeželskih okoljih Slovenije,

– vloga in možnosti države pri zaposlo-
vanju podeželskega prebivalstva,

– srednjeročne in dolgoročne zaposlitve-
ne možnosti za kmetijsko delovno silo v Slo-
veniji.

6.1.7. Možnosti biotehnologije v razvoju
slovenskega agro-živilstva

Cilji:
– razvojni potenciali biotehnologije, nje-

nih metod in postopkov na različnih ravneh
agro-živilske verige,

– razvoj novih postopkov in proizvodov s
potencialno uporabnostjo za slovenske pro-
izvajalce (na idejno-konceptualni ravni).

6.1.8. Varstvo rastlin
Cilji:
– uskladitev postopkov in standardov za

diagnostiko in ravnanje z določenimi škod-
ljivimi organizmi za izvajanje fitosanitarnega
nadzora v skladu s sistemom Evropske Uni-
je,

– izdelava meril za pripravo postopkov in
programov uporabe fitofarmacevtskih sred-
stev na območjih z omejeno uporabo (vo-
dovarstvena območja),

– priprava smernic in navodil za ocenje-
vanje fitofarmacevtskih sredstev ter pripra-
vo dosjejev in poročil v postopku registraci-
je fitofarmacevtskih sredstev.

Področje:
6.2. Podeželje
Raziskovalne teme:
6.2.1.Infrastruktura na podeželju in kme-

tijstvo
Cilji:
– vloga infrastrukture na podeželju v raz-

voju kmetijstva,
– razlike v kakovosti ekonomske, social-

ne in kulturne infrastrukture med podežel-
skimi in urbanimi območji,

– kmetijska infrastruktura kot del pode-
želske infrastrukture,

– vloga in možnosti države pri oblikova-
nju podeželske infrastrukture.

Področje:
6.3. Varnost hrane in zdravo prehranje-

vanje
Raziskovalne teme:
6.3.1. Proizvodnja varne hrane
Cilji:
– iskanje rešitev za dolgoročno ohrani-

tev kmetijskih zemljišč in njihove plodnosti z
namenom ohranjanja materialne osnove za
sonaravno in trajnostno kmetovanje,

– izboljšanje načinov pridelovanja kme-
tijskih rastlin z namenom zagotavljanja neo-
porečnosti, kakovosti in konkurenčnosti pri-
delkov in zmanjševanja negativnih vplivov
kmetovanja na okolje,

– izboljšanje načinov reje živali z name-
nom zagotavljanja dobrega počutja živali,
zagotavljanja neoporečnosti, kakovosti in
konkurenčnosti živalskih proizvodov in zma-
njševanja negativnih vplivov živinoreje na
okolje s poudarkom na izkoriščanju doma-
čih virov krme,

– posodobitev postopkov v živilsko pre-
delovalni industriji in razvoj novih živil z na-
menom zagotavljanja neoporečnosti in ka-
kovosti živil ter njihove konkurenčnosti,

– razvoj sistemov za zagotavljanje sled-
ljivosti surovin za kmetijstvo, kmetijskih pri-
delkov ter živil z namenom zagotavljanja ve-
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čje varnosti živil ter možnosti identifikacije in
ukrepanja v primeru nepredvidljivih dogod-
kov,

– razvoj ustreznih preskusnih metod za
izvajanje uradne kontrole hrane oziroma ži-
vil,

– razvoj metod za določanje prehranske
vrednosti živil v skladu s priporočili EU, FAO
in WHO, vključno z analizami slovenskih ži-
vil.

Težišče 7 – Mednarodni odnosi in naci-
onalna varnost

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam za oblikovanje in spremljanje varno-
stne politike, zlasti na področju mednaro-
dnih odnosov in integracij, notranje varno-
sti, naravnih nesreč.

Področje:
7.1. Notranja varnost
Raziskovalne teme:
7.1.1. Ključni problemi varnosti v ce-

stnem prometu v Sloveniji
Cilji
– spremljanje in ocean učinkov Zakona

o varnosti v cestnem prometu in ocena ob-
stoječih ukrepov z vidika prilagajanja člani-
cam EU.

Področje:
7.2. Varstvo pred naravnimi nesrečami
Raziskovalne teme:
7.2.1. Varnost pred poplavami s pou-

darkom na preventivnih ukrepih ob popla-
vah

Cilji:
– nadgradnja poznavanja mehanizmov

ogroženosti zaradi poplav z opredelitvijo tve-
ganj, ki se s pojavom poplav pojavljajo na
objektih,

– analiza določenega poplavnega obmo-
čja z vidika ogroženosti tveganja in pričako-
vanih škod,

– oblikovanje ukrepov za zaščito in reše-
vanje ter ocena učinkov teh ukrepov.

Težišče 8 – Narodna identiteta, plural-
nost in mednarodne integracije

Težišče je prednostno namenjeno razi-
skavam za oblikovanje in spremljanje politi-
ke razvoja nacionalne identitete v multikul-
turni družbi, zlasti z vidika vprašanj manjšin,
izseljenstva, migracij in kulture v okviru
evropske integracije in globalizacije.

Področje:
8.1. Mednarodni odnosi, manjšine, iz-

seljeniško vprašanje
Raziskovalne teme:
8.1.1. Priprava zgodovinskega poročila

o odnosih med Slovenijo in Avstrijo
Cilj:
– ovrednotenje vprašanj slovenske in av-

strijske zgodovine v 20.stoletju.
8.1.2. Pravni položaj slovenske manj-

šine v Italiji od 1866 do sprejema zaščit-
nega zakona

Cilj:
– preučiti pravni položaj slovenske ma-

njšine v Italiji in vpliv tega na odnose med
državama, še posebej v luči vključevanja
Slovenije v evropske integracijske procese.

8.1.3. Izoblikovanje informacijske mre-
že (arhivi, dokumentacija, knjižnice, muze-
ji), med slovenskimi izseljeniškimi središči
in Slovenijo

Cilji:
– ugotovitev stanja arhivov med izseljen-

skimi skupnostmi na terenu,

– oblikovanje oziroma dopolnitev in po-
moč pri formiranju oziroma ohranjanju in
delovanju arhivsko-muzejsko-knjižničnih-in-
formacijskih centrov v središčih slovenske-
ga izseljenstva.

Področje:
8.2. Evropske integracije
Raziskovalne teme
8.2.1. Slovenija in nadaljnji razvoj Evrop-

ske Unije
Cilji:
– odnos Slovenije do različnih možnih

scenarijev razvoja evropske integracije,
– analiza suverenosti oziroma implikacij

včlanitve RS v EU na njeno suverenost,
– ravnotežje med »velikimi« in »majhni-

mi« članicami,
– vpliv na narodno identiteto: status slo-

venskega jezika.
Področje:
8.3. Kulturna identiteta
Raziskovalne teme:
8.3.1. kulturna identiteta in narodna

identiteta
Cilji:
– identitetna struktura med avtohtonos-

tjo in multikulturnostjo,
– narodna identiteta med evropskimi in-

tegracijami in globalizacijo,
– fenomen zborovske pevske umetnosti

na Slovenskem,
– modeli nagrajevanja v kulturi v referen-

čnih državah EU.
Težišče 9 – Informacijska družba
Težišče je prednostno namenjeno razi-

skavam za spremljanje in predvidevanje raz-
voja informacijske družbe ter raziskavam za
pomoč pri oblikovanju politik za razvoj in
obvladovanje informacijske družbe, zlasti na
področju infrastrukture in tehnologije, trga
dela, izobraževanja in socialne povezanosti,
razvoja demokracije, kulture, uprave.

Področje:
9.1. Telekomunikacije in informacijska

infrastruktura;
Raziskovalne teme:
9.1.1. Razvoj informacijske infrastruktu-

re v razmerah liberaliziranega telekomuni-
kacijskega trga.

Cilji:
– identificirati in raziskati značilna podro-

čja, kjer prihaja do zaostajanja pri razvoju in
uporabi informacijsko-komunikacijske te-
hnologije (IKT),

– identificirati spremembe, ki so jih pov-
zročile IKT na posameznih področjih dru-
žbene organizacije.

Področje:
9.2. Trg delovne sile in socialna kohezi-

ja;
Raziskovalne teme:
9.2.1.Nove tehnologije in prebivalstvo
Cilji:
– omejevalni in vzpodbujevalni dejavniki

pri diseminaciji novih tehnologij in opreme v
gospodinjstvih,

– razsežnosti problema računalniške in
internetne nepismenosti,

– ukrepi za zmanjševanje digitalne ločni-
ce,

– finančni, tehnološki in kulturni dejavni-
ki, ki vplivajo na »receptivnost« slovenskega
gospodarstva pri uvajanju novih tehnologij.

Področje:
9.3. ID in prostorski razvoj

Raziskovalne teme
9.3.1. Prostorski vplivi informacijske

družbe
Cilji:
– spremenjena vloga fizične dostopno-

sti do javnih dobrin in uslug v prostoru,
– vpliv dela na daljavo in telekomunici-

ranja na prostorske vzorce poselitve, spre-
membe urbanih oblik,

– študije posameznih primerov e-mest
v Sloveniji.

Področje:
9.4. ID, reforma uprave, razvoj demo-

kracije
Raziskovalne teme:
9.4.1. Procesni modeli interakcije z im-

plementacijo in sistemi vodenja kakovosti
Cilji:
– postavitev specifičnih modelov siste-

mov vodenja kakovosti za opis, prenovo in
implementacijo poslovnih procesov uprav-
nih postopkov,

– evalvacija primerov uporabe.
9.4.2. Izdelava modelov internetnega

komuniciranja pri obravnavanju javnih za-
dev na lokalni in nacionalni ravni; vpliv in-
terneta na oblikovanje in sprejemanje poli-
tik

Cilji:
– raziskati prepletanje komunikološke-

ga in tehnološkega vidika internetnega ko-
municiranja,

– postavitev modelov novih virtualnih
prostorov obravnave javnih zadev.

Področje:
9.5. Monitoring razvoja
Raziskovalne teme:
9.5.1. Spremljanje razvoja informacij-

ske družbe
Cilji:
– oblikovanje sistema indikatorjev raz-

voja in dostopnosti informacijsko-komuni-
kacijske infrastrukture in tehnologije ter
razvitosti informacijske družbe,

– komparativne analize razvoja informa-
cijske družbe; indikatorji razvoja ID,

– oblike mrežnih povezanosti, vključe-
vanje v evropske in svetovne tokove na
institucionalni in civilno družbeni ter go-
spodarski ravni.

Področje:
9.6. Razvoj in prenos tehnologij
Raziskovalne teme:
9.6.1. Metodologije razvoja, prenove in

vzdrževanja informacijskih sistemov
Cilji:
– predstavitev in ovrednotenje novih pa-

radigem razvoja, prenove in vzdrževanja in-
formacijskih sistemov,

– evolutivni modeli upravljanja informa-
cij,

– integrirane rešitve (interdisciplinar-
nost): možnosti interdisciplinarnih inovativ-
nih aplikacijskih sistemov z evalvacijo na
podlagi skupnih kriterijev,

– identificiranje potrebe po tehnološki
prenovi z modeliranjem primerov

– upravljanje tveganj pri uvajanju novih
tehnologij.

Področje:
9.7. Informacijska podpora vsebinam

na področju kulture
Raziskovalne teme:
9.7.1. Informatizacija na posameznih

področjih kulture
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Cilji:
– ugotavljanje stanja na področju infor-

matizacije v kulturi, model poenotenja stan-
dardov,

– določitev nacionalnih standardov in po-
vezav z mednarodnimi standardi dokumen-
tiranja in inventarizacije premične in nepre-
mične kulturne dediščine).

IV. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali

fizična oseba, ki je vpisana v evidenco Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport za oprav-
ljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji in Slovenci v zamejstvu in po svetu
ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zako-
nom o raziskovalni dejavnosti in predpisi
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Odgovorni nosilec mora biti zaposlen v
organizaciji, ki je prijavitelj projekta in izpol-
njevati pogoje za odgovornega nosilca razi-
skovalnega projekta, predpisane z 29. in/ali
30. členom Zakona o raziskovalni dejavno-
sti.

b) Osnovo za izbor projektov bodo pred-
stavljala naslednja osnovna merila za njiho-
vo vrednotenje:

– kakovost prijave z vidika splošne ka-
kovosti predloga projekta in projektne sku-
pine (interdisciplinarnost vsebin raziskoval-
nega načrta, medinstitucionalno sestavljena
projektna skupina, utemeljenost predloga
projekta, raziskovalne reference projektne
skupine, ter reference skupine glede na nje-
no učinkovitost pri prenosu in uveljavljanju
znanja za gospodarski in družbeni razvoj
države),

– primernost prijave glede na razpisane
teme v okviru posameznih programov (skla-
dnost prijave s cilji programa ob upošteva-
nju dispozicije za posamezno težišče CRP
in upoštevanju spremenjenega pomena raz-
vojnih dejavnikov v domačem in mednaro-
dnem okolju),

– izvedljivost projekta (časovna oprede-
litev projekta, stroški projekta, usposoblje-
nost in opremljenost projektne skupine).

c) Pri izboru projektov bodo imeli pre-
dnost predlogi projektov, ki:

– bodo s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
stopom, finančno ponudbo in časovnim na-
črtom obetali boljše in bolj učinkovito dose-
ganje navedenih ciljev po razpisanih temah,

– bodo za izvajanje razpisane tematike
oblikovali projektne skupine, sestavljene in-
terdisciplinarno in medinstitucionalno,

– bodo prikazali uporabne pričakovane
rezultate .

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna letna višina sredstev, ki jih za

izvajanje izbranih projektov namenja Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport in ostali
financerji, je po posameznih težiščih nasled-
nja:

Težišče 1: 110,000.000 SIT
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za finance,
– Urad za makroekonomske analize in

razvoj.
Težišče 2: 40,000.000 SIT
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za notranje zadeve,

– Državni zbor Republike Slovenije,
– Ministrstvo za pravosodje,
– Urad za makroekonomske analize in

razvoj.
Težišče 3: 125,000.000 SIT
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za delo, družino in social-

ne zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kulturo,
– Urad za makroekonomske analize in

razvoj,
– Ministrstvo za zdravstvo.
Težišče 5: 122,000.000 SIT.
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Agencija za regionalni razvoj,
– Urad za makroekonomske analize in

razvoj .
Težišče 6: 90,000.000 SIT.
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano,
– Ministrstvo za zdravstvo.
Težišče 7: 12,000.000 SIT.
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za obrambo.
Težišče 8: 20,000.000 SIT
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za kulturo,
– Služba Vlade za evropske zadeve.
Težišče 9: 80,000.000 SIT
Financerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
– Ministrstvo za informacijsko družbo.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo pro-

grama
Projekti se razpisujejo za obdobje od 1.

9. 2001 do 31. 8. 2006. Trajanje posa-
meznih projektov bo določeno na podlagi
evalvacije prijav.

VII. Javni razpis in odpiranje vlog
Prijava na razpis mora prispeti na naslov:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 10. 9. 2001 do
14. ure.

Odpiranje vlog bo 11. 9. 2001 ob 9. uri
v sejni sobi Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport (III. nadstropje, Trg OF 13, Ljublja-
na).

Prijavitelji projektov bodo obveščeni o
izbiri v roku 20 dni od odpiranja.

Razpisno dokumentacijo (prijavni obraz-
ci z navodili) dvignejo zainteresirani vlagate-
lji od dneva objave v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije do izteka prijavnega roka pri
vratarju Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Podrobnejše dispozicije za teme s po-
dročja okolja: 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. ,in
5.1.4., dobite na Ministrstvu za okolje in
prostor; Dunajska 48 (ga. Alenka Manfre-
da, tel. 478-7312), na voljo pa bodo tudi na
spletni strani MŠZŠ kot sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

Pisne vloge z oznako “ne odpiraj – Raz-
pis za CRP “Konkurenčnost Slovenije
2001-2006« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja v
glavno pisarno Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, Ljubljana. Po-
datki morajo biti predloženi na prijavnih
obrazcih, ki jih predpiše Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene vlagatelju.

Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom dobijo prijavitelji na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, oziroma na telefonu 478-46-24
(Aljana Pogačnik).

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Državni zbor Republike Slovenije
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve
Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za finance
Ministrstvo za kulturo,

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za informacijsko družbo
Služba vlade za evropske zadeve

Agencija za regionalni razvoj
Urad za makroekonomske analize

in razvoj

Št. 328-06-1/2001 Ob-52756
Republika Slovenija, Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agen-
cija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja (v nadaljevanju: ARSKTRP), Dunaj-
ska 160, Ljubljana, objavlja na podlagi
28. člena Zakona o kmetijstvu (Ur.l. RS,
št. 54/00) in 11. in 27. člena Uredbe o
programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za le-
to 2001 (Ur. l. RS, št. 60/01)

javni razpis
za sofinanciranje programov

prestrukturiranja živilstva
A. Predmet razpisa
a) Predmet javnega razpisa so nepo-

vratna sredstva za finančno pomoč pri pre-
strukturiranju živilskopredelovalnih podje-
tij in njihovem prilagajanju na razmere, s
katerimi se bodo soočila ob vključitvi v
skupni trg. Ukrep zajema podpore investi-
cijam, ki omogočajo prilagajanje živilsko-
predelovalnih obratov normativnim zahte-
vam EU ter izboljšanje njihove konkuren-
čnosti na domačem in tujih trgih preko
vpeljevanja sodobne tehnološke opreme
in prenove proizvodnih objektov.

b) Sredstva za te namene so zagotov-
ljena z Uredbo o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leto 2001 (Ur. l. RS,
št. 60/01) na proračunski postavki 5853
– Programi podpor za prestrukturiranje ži-
vilstva. Okvirna višina sredstev za te na-
mene znaša 306,359.900 SIT.
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c) Sredstva se bodo dodelila le za nave-
dena vlaganja, katerih začetek izvedbe se
ni pričel pred 3. 1. 2000 in bodo zaključe-
ne najkasneje do 30. 10. 2002.

d) Sredstva se dodelijo za sofinanciranje
investicij v:

– novo tehnološko opremo, vključno z
računalniško opremo in programi,

– adaptacijo obstoječih nepremičnin.
e) Upravičenci lahko podajo vloge za več

investicij, če le-te izpolnjujejo pogoje iz točk
a) in c) tega poglavja.

B. Upravičenci do sredstev: upravičenci
do sredstev po tem razpisu so fizične in
pravne osebe ter njihove skupine in združe-
nja, ki imajo prebivališče ali sedež v Repu-
bliki Sloveniji in opravljajo predelovalno de-
javnost na področju predelave in priprave
za trg kmetijsko živilskih proizvodov na po-
dročju predelave žit, mleka, mesa, vina, sa-
dja, vrtnin in krompirja, oljnic (oljke, buče)
ter semenskega in sadilnega materiala ter
izpolnjujejo pogoje določene v tem razpisu.

C. Pogoji za dodelitev sredstev so:
a) upravičenec mora vložiti vlogo na

obrazcu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije ter vse potrebne priloge in doka-
zila, ki so v njej navedena;

b) investicija mora prispevati k izboljša-
nju konkurenčnosti;

c) investicija mora ustrezati veterinar-
sko-sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in
okoljevarstvenim zahtevam;

d) investicija ne sme biti začeta pred 3.
1. 2000 in mora biti zaključena najkasneje
do 30. 10. 2002;

e) upravičenec mora predložiti vsa po-
trebna dovoljenja in dokazila ter ustrezno
projektno dokumentacijo;

f) upravičenec mora predložiti poslovni
načrt oziroma investicijski program, izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/98, 86/98 in 43/99).

g) upravičenec ne sme biti v stečajnem
postopku ali postopku prisilne poravnave;

h) upravičenec ne sme uvažati več kot
25% surovin;

i) upravičencu za isti namen ne smejo
biti že dodeljena sredstva iz proračuna RS;

j) upravičenec mora imeti opravljeno re-
vizijo poslovanja za pretekli dve leti.

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.

D. Merila za ocenjevanje vlog: za dodeli-
tev sredstev mora upravičenec doseči naj-
manj 250 točk. Način ocenjevanja je razvi-
den iz razpisne dokumentacije.

Upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje
za pridobitev sredstev lahko pridobijo do
35% vrednosti upravičenih vlaganj. V prime-
ru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpol-
njujejo kriterije za dodelitev nepovratnih
sredstev več kot je na razpolago sredstev,
ima komisija za pregled in obravnavo pri-
spelih vlog pravico ta odstotek sorazmerno
zmanjšati.

Najnižja višina upravičenih vlaganj mora
biti višja od 10,000.000 SIT , sicer sofinan-
ciranje po tem javnem razpisu ni možno,
zgornja meja višine zahtevka finančne po-
moči pa znaša 200.000.000 SIT.

E. Razpisna dokumentacija in informaci-
je: razpisna dokumentacija je vlagateljem

na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 17. 8. 2001 vsak delavnik med 9.
in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16.
uro v sobi št. 115 na Agenciji RS za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja, Ljubljana, Du-
najska 160.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom
je mogoče dobiti na ARSKTRP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktni osebi Janez Li-
pec ali Mihael Alič, tel. št. 01/ 478 92 26
prav tako vsak delavnik med 9. in 12. uro
ter vsako sredo med 14. in 16. uro.

F. Rok za predložitev vlog: vlogo je po-
trebno poslati s priporočeno pošto na na-
slov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
do 28. 8. 2001 ali osebno vložiti v vložišču
ARSKTRP do istega dne do 14. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: “Ne odpiraj – za
javni razpis ŽPI”.

G. Odpiranje vlog: odpiranje pravoča-
sno prispelih vlog bo dne 4. 9. 2001 ob
12. uri v sejni sobi št. 124 na ARSKTRP.
Prispele vloge bo pregledala in ocenila ko-
misija, ki jo za ta namen imenuje direktor
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja v soglasju z ministrom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Prepozno prispele vloge se zavržejo, ne-
utemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev. Nepopolne vlo-
ge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne
dopolni, se zavržejo.

Zavržejo se tudi vse vloge vlagateljev,
katerih zahtevki bodo vloženi v nepravilno
opremljenih kuvertah.

H. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na
podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih
zahtevkih direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja v roku 60 dni po
izteku razpisnega roka. Istočasno bodo
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb.
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na
poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahte-
ve za pridobitev nepovratnih sredstev. Vla-
gatelji, katerim sredstva ne bodo dodeljena
bodo o tem pisno obveščeni z odločbami v
roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka se
lahko vloži zahteva za ponovno preveritev
postopka na ministrstvo, pristojno za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, v roku 15 dni
od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pre-
pozno vložene zahteve za preveritev postop-
ka se zavržejo. O rezultatih ponovne preve-
ritve postopka odloči minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano z odločbo.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 329-01-1/2001 Ob-52757
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljnjem besedilu: ARSKTRP), Ljubljana,
Dunajska 160, objavlja na podlagi 5. in 27.
člena uredbe o programih kmetijske struk-
turne politike in politike razvoja podeželja za
leto 2001 (Uradni list RS, št. 60/01)

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za izvedbo

komasacije
A Predmet razpisa
A.1 Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za izvedbo komasacije za
leto 2001.

A.2 Sredstva za komasacije v višini
83.129.078 SIT bodo upravičenci koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.

B Upravičenec:
B.1 Zahtevek vložijo lastniki zemljišč, ko-

masacijski odbor v imenu lastnikov, njihova
skupnost na podlagi pogodbe ali pravna
oseba .

C Zahtevek mora vsebovati vlogo in do-
kumentacijo k vlogi:

C.1 Vloga mora vsebovati:
C.1.a podatke o upravičencu ( ime in pri-

imek, točen naslov, davčno številko, firmo in
njen sedež z registrsko osebno številko-ROS,
davčno številko, izpisek iz sodnega registra,
star največ tri mesece, oziroma pogodbo o
ustanovitvi skupnosti, overjeno pri notarju),

C.1.b storitve, za katere uveljavlja sred-
stva in

C.1.c ponudbeno vrednost storitev.
C.2 Dokumentacija k vlogi mora vsebo-

vati:
C.2.a izjave lastnikov, ki imajo v lasti več

kot 80% površin na predvidenem komasa-
cijskem območju, da se strinjajo z uvedbo
komasacijskega postopka,

C.2.b pravnomočno odločbo o uvedbi
komasacijskega postopka,

C.2.c zemljiškoknjižni izpisek in pose-
stni list za parcele, na katerih bo potekala
komasacija, seznam lastnikov zemljišč s po-
datki o površini, parcelni številki, lastništvu
in kulturi, ki jih imajo v lasti na predvidenem
komasacijskem območju; podatki so lahko
stari največ dve leti,

C.2.d podatek o povprečnem številu par-
cel na hektar na predvidenem komasacij-
skem območju,

C.2.e izvleček iz planskega akta lokalne
skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko
območje,

C.2.f predlog idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja, s predvidenimi
mejami komasacijskega območja, usklajen
z veljavnim prostorskim planom in drugimi
sočasnimi agrarnimi operacijami,

C.2.g oceno pričakovanih učinkov ko-
masacije,

C.2.h dokazilo, da so bila dela ponujena
v izvedbo v skladu s predpisi,

C.2.i podatke o izbranem izvajalcu in nje-
govo ponudbo (elaborat geodetske izmere
mora biti v obliki, ki je predpisana za nove
zemljiškokatastrske izmere),

C.2.j soglasje upravičenca, da prevze-
ma pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
izhajajo iz investitorstva komasacije.

C.2.k finančna konstrukcija pokrivanja
stroškov komasacije,

C.2.l dokumentirano izjavo upravičenca
o zagotovitvi sredstev za posledično nastalo
infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi
komasacije.

C.3 Vloga in dokumentacija k vlogi mo-
rata biti opremljeni po zaporedju točk, kot
so navedene pod oznako C tega razpisa
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D Obravnava zahtevkov:
D.1 Zahtevke bo obravnavala in pripravi-

la predloge za financiranje razpisna komisi-
ja, ki jo za ta namen s soglasjem ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenuje
direktor ARSKTRP. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

D.2 Vsi pravočasni, popolni in utemelje-
ni zahtevki bodo še dodatno ocenjeni na
osnovi ocenjevalnega lista, ki je priloga 1
tega javnega razpisa

Priloga 1 (ocenjevalni list)

Zap. Ocena zahtevka točke
št. glede na prednost

1 a) Urejanje območij kmetijskih zem-
ljišč, kjer potekajo ali so uvedene druge
kmetijsko ureditvene operacije: agromelio-
racije, namakanje, osuševanje in urejanje
pašnikov 15
b) Urejanje območij, ki so posledica izgrad-
nje infrastrukture z zagotovljenim sofinanci-
ranjem investitorja infrastrukture 20
c) za katera so se vlagatelji javili na javni
razpis že v letu 2000 30
2 Urejanje območij, kjer je predvidena
prostorska ureditev vasi v okviru izvajanja
projektov za celostni razvoj podeželja in
obnove vasi 10
3 Urejanje območij v smislu racionaliza-
cije in optimalizacije kmetijske proizvodnje:
*   3 parcel/ha 5
* 4 – 6 parcel/ha, 10
* 7 – 10 parcel/ha, 15
* > 11 parcel/ha 20
4 Območje, kjer ni nerešenih denacio-
nalizacijskih zahtevkov 10

Skupaj do 50

D 3 Vlagatelji bodo o izidu razpisa obve-
ščeni pisno z odločbami direktorja AR-
SKTRP v roku 60 dni za odobrene vloge
oziroma 90 dni po izteku razpisnega roka
za ne odobrene vloge.

D.4 Sredstva bodo dodeljena na osnovi
sklenjene pogodbe.

D.5 Upravičenec lahko pridobi sredstva
za izvedbo komasacije do 100% predra-
čunske vrednosti.

D 6 Če je prejel upravičenec sredstva
od MKGP in nima urejenih vseh obveznosti
iz tega naslova, ni upravičen do sredstev.

D.7 Vsi prepozno prispeli zahtevki se zavr-
žejo, neutemeljeni pa se zavrnejo. Predlaga-
telje nepopolnih zahtevkov bo komisija v roku
8 dni od odpiranja zahtevkov pisno pozvala,
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od
dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepo-
polne zahtevke, ki jih predlagatelji v navede-
nem roku ne dopolnijo, se zavrže, vključno z
zahtevki v nepravilno opremljenih kuvertah.

E Prednost bodo imeli zahtevki, ki se
nanašajo na:

E.1 urejanje območij, ki so posledica
izgradnje infrastrukture z zagotovljenim sofi-
nanciranjem investitorja infrastrukture,

E.2 območje, kjer ni nerešenih denacio-
nalizacijskih zahtevkov,

E.3 urejanje območij kmetijskih zemljišč,
kjer potekajo ali so predvidene druge kme-
tijsko ureditvene operacije,

E.4 urejanje območij z izrazito neugo-
dno posestno strukturo,

E.5 urejanje območij, kjer je predvidena
prostorska ureditev vasi v okviru izvajanja
projektov za celostni razvoj podeželja in
obnovo vasi,

E 6 urejanje območij, za katera so se
vlagatelji javili v letu 2000.

F Rok za vložitev zahtevkov
F.1 Vlogo je potrebno poslati s priporo-

čeno pošto na naslov Agencija RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana do 5.9.2001 ali ose-
bno vložiti v vložišču ARSKTRP do istega
dne do 14. ure.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Za javni razpis – komasa-
cije” in na hrbtni strani opremljena s točnim
naslovom vlagatelja.

G Informacije
G.1 Vse informacije v zvezi z razpisom

se lahko dobijo na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, tel.: 01/478- 9350,
vsak delavnik od 9. do 12. ure ter ob sre-
dah od 14. do 16. ure.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 329-10-1/2001 Ob-52758
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP), Ljubljana, Dunaj-
ska 160, objavlja na podlagi 8. in 27. člena
uredbe o programih kmetijske strukturne po-
litike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leto 2001 (Uradni list RS, št. 60/01)

javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
spodbujanje usposabljanja pašnikov

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za nove pašnike, urejene v
letu 2001 in 2000 za katere sredstva v letu
2000 niso bila uveljavljena.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko in živilsko dejavnost oziroma sto-
ritve kmetijstva in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter iz-
polnjujejo pogoje, določene s tem razpi-
som.

Prijave za dodelitev nepovratnih sredstev
po tem razpisu vlagajo upravičenci iz prej-
šnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za
njihov račun.

3. Sredstva iz naslova nepovratnih sred-
stev za urejanje novih pašnikov bo MKGP
razdelilo do višine 75,306.257 tolarjev.
Sredstva bodo upravičenci koristili na pod-
lagi sklenjenih pogodb.

II. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Pogoji za pašnike v gorsko višinskem,

kraškem območju ter strme kmetije:
a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo

razvrščena v navedeno območje;
b) Najmanjša skupna velikost pašnikov

je 2 ha, največja pa 30 ha;
c) Najmanjša obtežba pašnika je 0,5

GVŽ/ha, največja pa 2 GVŽ/ha.
2. Pogoji za pašnike na gričevnato hri-

bovitem območju in na območju z omejeni-
mi dejavniki:

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2,0 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša obtežba pašnika je 0,5
GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

3. Pogoji za pašnike v nižinskem obmo-
čju:

a) Lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) Najmanjša skupna velikost pašnikov
je 2 ha, največja pa 30 ha;

c) Najmanjša obtežba pašnika je 1,5 GVŽ
/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

4. Kriteriji za določitev višine subven-
cije so:

Območje Vrsta obodne ograje Število točk/ha
urejenega pašnika

a) gorsko-višinsko, 2 žična (govedo) 45
kraško, 2 žična + trak (konji) 52
strme kmetije 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 58

5 žična (drobnica) 65
farmsko pletivo z dodano električno žico
na vrhu in zunaj na 30 cm od tal (drobnica
– zaščita proti zverem) 70
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 77

b) gričevnato-hribovito, 2 žična (govedo) 42
območja z omejenimi 2 žična + trak (konji) 48
dejavniki 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 54

5 žična (drobnica) 60
farmsko pletivo z dodano električno žico
na vrhu in zunaj na 30 cm od tal (drobnica
– zaščita proti zverem) 65
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 72

c) nižinsko 2 žična (govedo) 35
2 žična + trak (konji) 40
4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 45
5 žična (drobnica) 50
farmsko pletivo z dodano električno žico
na vrhu in zunaj na 30 cm od tal (drobnica
– zaščita proti zverem) 55
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 60
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5.Upravičenci, ki prejemajo sredstva iz
naslova podpore za planinsko pašo, ne sme-
jo za isti pašnik uveljavljati še nepovratnih
sredstev za spodbujanje usposabljanja pa-
šnikov.

III. Prijava na razpis: vlogo je potrebno
poslati s priporočeno pošto na naslov: Agen-

cija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana do 5. 9.
2001 ali osebno vložiti v vložišču ARSKTRP
do istega dne do 14. ure.

Zaprte ovojnice morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Za javni razpis – usposab-
ljanje pašnikov”. Vsaka vloga mora biti v

svoji ovojnici, na hrbtni strani opremljena s
točnim naslovom vlagatelja (ime, priimek,
naslov, pošta, poštna številka).

IV. Način vlaganja zahtevkov
1. Prijava se vloži na predpisanem obraz-

cu št. 1 »Podatki o vlagatelju in naložbi«, ki
je sestavni del tega razpisa (PRILOGA 1).
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2. Prijavi je treba priložiti:
a) izjavo prosilca, da je pašnik urejen v

letu 2000 oziroma 2001 v skladu z načrtom
kmetijske svetovalne službe, in da je v upo-
rabi;

b) načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologi-
je paše ter skico pašnika na mapni kopiji v
merilu 1:2880, ki ga izdela kmetijska sveto-
valna služba;

c) posestni list star največ 2 meseca ali
notarsko overjeno zakupno pogodbo, skle-
njeno za obdobje najmanj 10 let, v primeru,
da upravičenec ni lastnik zemljišča, in so-
glasje lastnika zemljišča, da se lahko uredi
na tem zemljišču pašnik, če to ni določeno
že z zakupno pogodbo. Soglasje je potre-
bno dati tudi, če je lastnik zemljišča zako-
nec ( izvenzakonski partner) prosilca;

d) za pašnike, ki posegajo tudi na goz-
dna zemljišča, potrdilo, da je pašnik v skla-
du z gozdno gojitvenim načrtom;

e) za skupne pašnike fotokopijo iz regis-
tra skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota;

f) originalni račun za porabljeno žico ozi-
roma farmsko pletivo in potrebne izolatorje;

g) pooblastilo upravičenca vlagatelju za
vložitev zahtevka;

h) fotokopijo prve strani obrazca »Osnov-
ni podatki o kmetijskem gospodarstvu za
leto 2001« (obrazec A ).

i) fotokopijo druge strani obrazca
»Osnovni podatki o kmetijskem gospodar-
stvu za leto 2001« (obraze A ) podatki o
bančnem računu, podpisano s strani ban-
ke.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli vlagatelji, ki bodo na osnovi oce-
njevalnega lista, ki je priloga 2 tega razpisa,
zbrali večje število točk.

PRILOGA 2
Spodbujanje urejanja pašnikov (ocenje-

valni list)
Število overjenih dolgoročnih zakupnih

pogodb (ena zakupna pogodba 3 točke)
Velikost novo urejenega pašnika znotraj

meje (2 ha do 30 ha)

Velikost pašnika Število točk

2 ha do 4 ha 3 točke
4,1 ha do 6 ha 4 točke
6,1 ha do 8 ha 5 točk
8,1 ha do 10 ha 6 točk
10,1 ha do 12 ha 7 točk
12,1 ha do 14 ha 8 točk
14,1 ha do 16 ha 9 točk
16,1 ha do 18 ha 10 točk
18,1 ha do 20 ha 11 točk
20,1 ha do 22 ha 12 točk
22,1 ha do 24 ha 13 točk
24,1 ha do 26 ha 14 točk
26,1 ha do 28 ha 15 točk
28,1 ha do 30 ha 16 točk

Pašnik ki ga uporablja registrirana pašna
skupnost.....................................10 točk

Pašnik urejen na gorsko višinskem
območju, kraškem območju in območju str-
mih kmetij ...................................50 točk

Pašnik urejen na gričevnato hribovitem
območju in z omejenimi dejavniki...30 točk

Pašnik urejen v nižini ................10 točk
Skupaj točk: ________

V. Obravnava vlog po končanem razpisu
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo za ta namen s soglasjem ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ime-
nuje direktor ARSKTRP.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga 2 tega razpisa. Prednost pri
dodeljevanju bodo imele vloge z večjim šte-
vilom zbranih točk.

3. Na podlagi zapisnika komisije odloči
o vloženih zahtevkih direktor ARSKTRP z
odločbami.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

5. Vrednost ene točke za določitev viši-
ne nepovratnih sredstev je do 1.000 SIT.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

7. Predlagatelje vlog, ki ne bodo popol-
ne, bo komisija v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku
petih dni od prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v nave-
denem roku ne bodo dopolnili, se zavržejo.

8. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se lahko dobijo na Agenciji Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, na te-
lefon 01/478-9224, vsak delovni dan od
9. do 12. ure ter ob sredah od 14. do
16. ure.

Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Ob-52759
Na podlagi proračuna Republike Slove-

nije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00,
9/01), Programa dela PCMG za leto 2000
in 2001 in Programa spodbujanja poklicne-
ga uveljavljanja žensk, kot podprograma Ak-
cijskega programa zaposlovanja za leti
2000–2001 sprejetega na 135. seji Vlade
RS 18. 11. 1999 objavlja Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana, v sodelovanju z Zavodom Repu-
blike Slovenije za zaposlovanje, Ministrs-
tvom za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvom za gospodarstvo kot sofinan-
cerji programa

javni razpis
za pripravo projektov pospeševanja

podjetništva in poklicnega uveljavljanja
žensk na lokalnem nivoju

1. Proračunski uporabnik: Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska
156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
PCMG).

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje stroškov:

1. priprave programa pospeševanja
podjetništva in poklicnega uveljavljanja
žensk za obdobje 2002 – 2003 na regio-
nalnem nivoju, katerih cilj bo vzpostaviti re-
gionalno središče za podporo poklicnemu
uveljavljanju žensk,

2. priprave programa za izvajanje ani-
macijskih in promocijskih aktivnosti,

3. priprave prioritetnih izvedbenih pro-
jektov za izbrane ciljne skupine.

3. Namen in cilji razpisa: namen razpisa
je spodbuditi pripravo programov in projek-
tov pospeševanja in poklicnega uveljavlja-
nja žensk na lokalnem / regionalnem nivo-
ju, kar bo zagotovilo večjo kvaliteto zaposli-
tvenih priložnosti za ženske, izboljšalo nji-
hov ekonomski položaj in omogočilo
usposabljanje žensk za načrtovanje njihove
poklicne kariere.

Namen razpisa je:
4. sofinanciranje stroškov priprave

programov pospeševanja podjetništva in po-
klicnega uveljavljanja žensk za obdobje
2002 – 2003 na regionalnem nivoju, kate-
rih cilj bo vzpostaviti regionalno središče za
podporo poklicnemu uveljavljanju žensk,

5. sofinanciranje stroškov priprave
projektov za animacijo in oblikovanje intere-
snih skupin žensk,

6. sofinanciranje stroškov priprave
projektov za razvoj podpornih aktivnosti za
posamezne ciljne skupine,

7. sofinanciranje stroškov priprave pri-
oritetnih izvedbenih projektov in pridobiva-
nja virov financiranja iz nacionalnih in med-
narodnih virov,

8. sofinanciranje stroškov promocije
programa.

4. Ciljna skupina
Program je prednostno namenjen na-

slednjim ciljnim skupinam žensk:
– že delujočim podjetnicam in obrtni-

cam,
– brezposelnim ženskam,
– ženskam z nizko stopnjo izobrazbe,
– samohranilkam,
– kmečkim ženskam,
– ženskam starim nad 40 let, ki se

želijo ponovno poklicno uveljaviti,
– mladim ženskam, za katere v lokal-

nem okolju ni delovnih mest.
5. Orientacijska vrednost sredstev: ori-

entacijska vrednost sredstev, ki so na raz-
polago v letu 2001 znaša 27,500.000 SIT.
Izbranih in sofinanciranih bo največ 13 pro-
jektov in sicer v vrednosti 50% stroškov pri-
prave projekta oziroma največ v vrednosti
2,000.000 SIT.

6. Rok izvedbe: rok izvedbe je do konca
leta 2001.

7. Pogoji sodelovanja: na razpis se lah-
ko prijavijo udeleženke programa usposab-
ljanja promotork ženskega podjetništva, ka-
tere so podpisale dogovor o medsebojnem
sodelovanju promotork ženskega podjetniš-
tva, Pospeševalnega centra za malo gospo-
darstvo in Informacijskega središča META
pri uresničevanju Programa spodbujanja po-
klicnega uveljavljanja žensk. Promotorka se
lahko prijavi le v sodelovanju z enim od lo-
kalnih ali regionalnih pospeševalnih centrov,
sekcijo obrtnic ali podjetnic pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije oziroma Obrtni zbor-
nici Slovenije ali drugo vzpostavljeno asoci-
acijo žensk na lokalnem ali regionalnem ni-
voju, ki bo tudi prijavitelj na javni razpis. Na
razpis se lahko prijavi več promotork sku-
paj, vendar le za eno regijo in v sodelovanju
z enim od lokalnih ali regionalnih pospeše-
valnih centrov, sekcijo obrtnic ali podjetnic
pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma
Obrtni zbornici Slovenije ali drugo vzpostav-
ljeno asociacijo žensk na lokalnem ali regi-
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onalnem nivoju, ki bo tudi prijavitelj na javni
razpis.

8. Nameni sofinanciranja: sredstva se
dodeljujejo za:

– sofinanciranje stroškov priprave pro-
gramov pospeševanja podjetništva in poklic-
nega uveljavljanja žensk za obdobje 2002 –
2003 na regionalnem nivoju, katerih cilj bo
vzpostaviti regionalno središče za podporo
poklicnemu uveljavljanju žensk,

– sofinanciranje stroškov priprave pro-
jektov za odpravljanje ovir pri pospeševa-
nju podjetništva in poklicnega uveljavljanja
žensk na lokalnem in regionalnem nivoju,

– sofinanciranje stroškov animacije in
oblikovanja interesnih skupin žensk,

– sofinanciranje stroškov priprave pro-
jektov za razvoj podpornih aktivnosti za po-
samezne ciljne skupine,

– sofinanciranje stroškov priprave priori-
tetnih izvedbenih projektov in pridobivanja
virov financiranja iz nacionalnih in mednaro-
dnih virov,

– sofinanciranje stroškov promocije pro-
grama.

9. Merila za izbor: kriterij za izbor vlog, ki
bodo sofinancirane je celovitost predlože-
nega projekta pospeševanja podjetništva in
poklicnega uveljavljanja žensk na lokalnem
/ regionalnem nivoju, pri čemer se upošte-
va še zlasti:

a) osredotočenost na potrebe prioritet-
nih ciljnih skupin žensk v danem okolju,

b) zajemajo zahteve različnih ciljnih sku-
pin, in sicer predvsem brezposelnih žensk,
žensk z nizko izobrazbo, samohranilk,
kmečkih žensk, starejših žensk ter žensk s
socialnimi težavami,

c) usklajenost načrta aktivnosti s progra-
mi lokalnih / regionalnih pospeševalnih cen-
trov v okolju, razvojnih agencij v regiji, isto-
časno pa mora načrt aktivnosti jasno naka-
zovati vključevanje v regionalni razvojni pro-
gram,

d) da izhajajo iz ciljev programa spodbu-
janja poklicnega uveljavljanja žensk

e) vključujejo delež lokalnih sredstev za
izvajanje programa (vsaj 30%),

f) povezovanje pri izvajanju aktivnosti pro-
motork v regiji in navzven.

Prednost pri izboru bodo imeli skupni
projekti v posamezni regiji.

Usklajenost načrta aktivnosti s progra-
mom lokalnih / regionalnih pospeševalnih
centrov v okolju, razvojnih agencij v regiji
prijavitelj dokazuje z izjavo LPC / RPC /
RRA, ki pove s katerim konkretnim podro-
čjem se to povezuje oziroma v katero pri-
oriteto ali področje razvojnih programov
spada.

Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-
misija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo Število točk

1 Kakovost projekta z vidika celovitosti obravnavanja problemov,
jasne utemeljitve namenov in ciljev projekta, načrtovanih aktivnosti
ter pričakovanih rezultatov 60

2 Skladnost s cilji programa spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk 20
3 Finančni načrt z vidika stroškovne sprejemljivosti, zagotavljanja deleža

lokalnih sredstev za izvajanje programa- 30% ter drugih virov sofinanciranja,
transparentnost ter skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta 20

100

10. Način prijave in razpisni rok: pred-
lagatelji vlog morajo popolno vlogo v skla-
du s prejetimi navodili iz razpisne doku-
mentacije poslati priporočeno na naslov:
Pospeševalni center za malo gospodar-
stvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, v 60.
dneh od objave javnega razpisa oziroma
do vključno 26. septembra 2001 ali od-
dati osebno v glavno pisarno Pospeševal-
nega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana (WTC 8. nadstro-
pje) do 26. septembra 2001 do 12. ure v
zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj –
vloga na razpis« z navedbo naslova » javni
razpis za pripravo projektov pospeševa-
nja podjetništva in poklicnega uveljavlja-
nja žensk na lokalnem nivoju” in številko
objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Osebno predložene vloge
bomo sprejemali na Pospeševalnem cen-
tru za malo gospodarstvo vsak delovni dan
do 14. ure. Vloge, ki ne bodo imele ozna-
ke oziroma ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnje-
ne ponudnikom.

11. Obvezna vsebina vloge: popolna
vloga na javni razpis za pripravo projektov
pospeševanja podjetništva in poklicnega
uveljavljanja žensk na lokalnem nivoju mora
vsebovati naslednje elemente:

1. izpolnjen obrazec izjave predla-
gateljev vloge, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije in da vse kopije doku-
mentov in navedbe v ponudbi ustrezajo ori-
ginalu oziroma dejanskemu stanju (razpisni
obrazec št. 1),

2. predstavitev predlagatelja vloge -
naziv in polni naslov ponudnika (razpisni
obrazec št. 2),

3. program - projekt pospeševanja po-
djetništva in poklicnega uveljavljanja žensk
za obdobje 2002 – 2003 na regionalnem
nivoju, ki mora zajemati naslednje postavke
(razpisni obrazec št. 3):

– naziv projekta - programa,
– kratka vsebina,
– namen in cilji,
– utemeljitev projekta,
– aktivnosti, ki se že izvajajo,
– načrtovane aktivnosti,
– pričakovani rezultati,
– promocija,
– kadri,
– finančni načrt projekta s pričakovanimi

viri financiranja,
– terminski načrt projekta, ki ga je potre-

bno pripraviti ločeno za leti 2002 in 2003,
– načrt povezovanja pri izvajanju aktiv-

nosti promotork v regiji in navzven - mož-
nost prenosa v druga okolja.

Predlagatelji vlog morajo program – pro-
jekt pospeševanja podjetništva in poklicne-
ga uveljavljanja žensk za obdobje 2002 –
2003 na regionalnem nivoju pripraviti skla-
dno z vzorcem za pripravo projekta, ki je del
razpisne dokumentacije. Načrt aktivnosti
predloženega projekta mora biti usklajen s
programi lokalnih / regionalnih pospeševal-
nih centrov v okolju, razvojnih agencij v re-
giji, istočasno pa mora načrt aktivnosti ja-
sno nakazovati vključevanje v regionalni raz-
vojni program- pokritost statistične regije z
načrtom izvajanja projekta.

4. Izjava LPC /RPC /RRA o usklaje-
nosti načrta aktivnosti predloženega projek-
ta s programom lokalnih /regionalnih po-
speševalnih centrov v okolju in razvojnih
agencij v regiji ter prikaz vključevanja v regi-
onalne razvojne programe (razpisni obrazec
št. 4)

5. dokazila predlagatelja vloge:
– obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po

dejavnosti,
– odločba ali sklep o registraciji,
– ustanovitveni akt ali potrjen statut,
– ni plačilno nezmožen, pod prisilno

upravo, v stačaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred so-
diščem ali predmet sodne preiskave, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno,

– je poravnal davke in prispevke določe-
ne z zakonom,

– fotokopija dogovora o medsebojnem
sodelovanju med promotorko ženskega po-
djetništva, PCMG in Informacijskim sredi-
ščem »META«

6. vzorec pogodbe (razpisni obrazec
št. 5)

12. Datum odpiranja vloge: komisija bo
pričela z odpiranjem ponudb, ki bodo pra-
vočasno prispele na Pospeševalni center
za malo gospodarstvo, 2. oktobra 2001 ob
10. uri, v prostorih Pospeševalnega centra
za malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljub-
ljana.

13. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na internet naslovu
http://www.pcmg.si ali na sedežu Pospe-
ševalnega centra za malo gospodarstvo, Du-
najska 156, Ljubljana (8. nadstropje), vsak
delovni dan do 15. ure ali jo naročijo po
telefonu 01/589-18-70. Dodatne informa-
cije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure na sedežu: Pospeševalni center za
malo gospodarstvo, Dunajska 156, Ljublja-
na, tel. 01/58-91-831, kontaktna oseba:
Petra Drobne ali na e-mailu: petra.dro-
bne@pcmg.si oziroma vanja.hazl@pcmg.si.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

(PCMG)

Ob-52821
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 32/01), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01),
Akcijskega programa zaposlovanja v Slove-
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niji za leti 2000 in 2001 in Programa Po-
speševalnega centra za malo gospodarstvo
za leti 2000 – 2001, objavlja PCMG

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti mreže LPC

in RPC na področju pospeševanja
podjetništva za obdobje 2001–2003

I. Predmet razpisa
1. Sofinanciranje izvajanja aktivnosti, na-

log in projektov Lokalnih in regionalnih po-
djetniških centrov z namenom uresničeva-
nja ciljev razvoja podpornega okolja podjet-
ništvu in promociji podjetniške kulture na
lokalni oziroma regionalni ravni.

2. Sofinanciranje stroškov vzpostavljanja
lokalnih podjetniških centrov na območjih,
ki do sedaj niso bila pokrita z mrežo LPC,
predvsem na območjih: Bele Krajine, Gor-
nje Radgone z okolico, Trebnja z okolico,
Obale, Domžal z okolico, Celja z okolico
Obsotelja.

3. Sofinanciranje zahtevnejših projektov
pospeševanja podjetništva, povezanih s pre-
strukturiranjem železarske industrije, ki jih
bodo oblikovali LPC oziroma RPC v Koroški
in Gorenjski regiji.

Pod točko 1. razpisa bo PCMG sofinan-
ciral izvajanje aktivnosti, nalog in projektov
RPC in LPC v obdobju 2001-2003 za na-
slednja področja:

1.a Sofinanciranje aktivnosti LPC:
1. Infomiranja in animiranja podjetni-

kov in izvajanje osnovnega svetovanja
2. Informiranje podjetnikov in nude-

nje pomoči pri pripravi in prijavi na razpise
za finančne in druge vzpodbude za mala in
srednja podjetja

3. Razvoj in vzpostavljanje območnih
in projektnih razvojnih partnerstev s poudar-
kom na vzpostavljanju sodelovanja med jav-
nim in zasebnim sektorjem, predvsem na
področjih razvoja podjetništva in inovativno-
sti.

4. Priprava in izvajanje lokalnih razvoj-
nih programov in projektov s poudarkom na
razvoju podjetništva

5. Strokovna pomoč in usposabljanja
turističnih društev za učinkovitejše delo in
povezovanje programov

6. Enostavnejše oblike usposabljanj
in izobraževanj za ciljne skupine podjetni-
kov (seminarji, posveti,)

7. Animiranje in informiranje lokalnih
partnerjev in ostalih končnih uporabnikov
(podjetja, nevladne organizacije, združe-
nja,…).

8. Uvodna ali nadaljevalna usposab-
ljanja koordinatorjev lokalnega razvoja in po-
djetniških svetovalcev

9. Druge aktivnosti za podporo po-
djetništva na lokalni ravni

ter sofinanciranje izvajanja nalog pri
uresničevanju ključnih programov PCMG:

1. Izvajanje pripravljalnih aktivnosti za
vzpostavljanje sistema – » vse na enem me-
stu « v sklopu programa za odpravljanje ad-
ministrativnih ovir.

2. Aktivno sodelovanje pri izvajanju aktiv-
nosti za nadaljnji razvoj celotne mreže LPC
(prenosi dobrih praks, samousposabljanje
mreže, informacijski sistem, promocija)

3. Aktivno sodelovanje pri izvajanju pro-
gramov: Razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti
mladih, Pospeševanje poklicnega uveljav-

ljanja žensk, Uvajanja dela na domu in dela
na daljavo, Podjetniške prenove podeželja
in drugih programov PCMG na lokalnem
nivoju.

1.b. Sofinanciranje izvajanje aktivnosti in
projektov RPC/RRA na naslednjih podro-
čjih:

1. Aktivnosti koordinacije LPC znotraj
regije z namenom priprave skupnih projek-
tov pospeševanja podjetništva

2. Aktivnosti za lažji dostop podjetni-
kov do finančnih virov

3. Aktivnosti za vzpostavljanje regij-
ske promocije inovacij in zagotavljanja stro-
kovne podpore pri realizaciji inovacij

4. Aktivno sodelovanje pri izvajanju
projektov in programov PCMG

5. Druge aktivnosti za podporo po-
djetništva na regionalni ravni

Pod točko 2. razpisa bo PCMG sofinan-
ciral stroške naslednjih aktivnosti:

1. Pripravo poslovnega načrta in usta-
novitvenih aktov LPC

2. Sofinanciranje stroškov usposab-
ljanja koordinatorja lokalnega podjetniške-
ga centra

Pod točko 3. razpisa bo PCMG sofinan-
ciral:

1. Stroške priprave podjetniških pro-
jektov, ki bodo omogočili revitalizacijo opu-
ščenih prostorov v železarskih središčih za
namene podjetniškega razvoja

2. Stroške priprave individualnih ali
skupinskih podjetniških projektov, ki bodo
omogočili razvoj novih programov in preza-
poslovanje presežne delovne sile kot posle-
dice prestrukturiranja Slovenskih železarn

2. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis pod točko 1.a. se lahko prija-

vijo:
Lokalni podjetniški centri oziroma Ob-

močne razvojne agencije, ki so že člani Po-
speševalne mreže za malo gospodarstvo

– LPC/ORA mora imeti na sedežu cen-
tra redno zaposlenega vsaj enega lokalne-
ga koordinatorja, ki ima potrdilo o opravlje-
nem usposabljanju za lokalnega koordina-
torja, če tega ob prijavi nima, mora pridobiti
potrdilo o usposobljenosti do konca leta
2001;

– LPC mora imeti zaposlenega ali vzpo-
stavljeno pogodbeno sodelovanje z vsaj
enim usposobljenim in registriranim podjet-
niškim svetovalcem;

– Zagotovljeni osnovni tehnični pogoji in
sicer primerni pisarniški prostor z vsaj 35m,
primerno lokacijo in ustrezno telekomunika-
cijsko ter računalniško opremo.

1. Na razpis pod točko 1.b se lahko
prijavijo: regionalne Razvojne agencije ozi-
roma Regionalni podjetniški centri, ki so čla-
ni Pospeševalne mreže za malo gospodar-
stvo in so evidentirane pri ARR ali so v po-
stopku evidentiranja.

3. Na razpis pod točko 2. se lahko prija-
vijo: novo nastali Lokalni podjetniški centri
ali lokalne iniciative, ki nastajajo z namenom
vzpostavitve lokalnega podjetniškega cen-
tra na območjih, ki so še nepokrita z mrežo,
in sicer predvsem na območjih: Bele Kraji-
ne, Gornje Radgone z okolico, Trebnja z
okolico, Obale, Domžal z okolico, Celja z
okolico in Obsotelja.

– Lokalni pospeševalni center mora po-
krivati območje z najmanj 25 000 prebivalci

ter 750 enotami malega gospodarstva. LPC
lahko pokriva tudi območje z manj prebival-
ci oziroma enotami malega gospodarstva,
vendar mora biti območje opredeljeno kot
manj razvito (v eno izmed treh kategorij po
Zakonu o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja) oziroma imeti nadpovprečno
brezposelnost

– Na območju, ki ga pokrivajo morajo
imeti oblikovano območno partnerstvo jav-
nega in zasebnega sektorja, nevladnih or-
ganizacij ter socialnih partnerjev (GZS, OZS,
ZRSZ,…)

– LPC mora biti samostojna pravna ose-
ba oziroma v postopku pridobitve registraci-
je kot samostojna pravna oseba in imeti sta-
tus neprofitne organizacije ter samostojni
žiro račun.

– Najkasneje v roku 6 mesecev od pod-
pisa pogodbe o sofinanciranju mora zago-
toviti usposobljenega koordinatorja lokalne-
ga razvoja.

– Zagotovljeni osnovni tehnični pogoji,
in sicer primerni pisarniški prostor z vsaj 35
m, primerno lokacijo in ustrezno telekomu-
nikacijsko ter računalniško opremo.

Prijavitelji na razpis pod točko 1. in 2.
morajo imeti pripravljen triletni razvojni pro-
gram centra in letni poslovni načrt oziroma
program, potrjen s strani organa upravljanja
oziroma v primeru prijave pod točko 2., po-
trjen s strani vseh soustanoviteljev. Letni po-
slovni načrt mora vsebovati točno definira-
ne cilje, plan aktivnosti, nosilce, pričakova-
ne merljive rezultate, podrobni stroškovni in
finančni plan, način spremljanja in določene
kazalce uspešnosti.

Centri, ki opravljajo funkcijo Lokalnih po-
djetniških Centrov in Regionalnih podjetni-
ških Centrov v eni pravni osebi, se lahko
prijavijo za sofinanciranje pod točko 1. le za
eno podtočko (1.a ali 1.b), odvisno od tega
katere aktivnosti v centru prevladujejo.

S prijavitelji pod točko 2., ki bodo do
konca leta 2001 izpolnili pogoje za nadal-
nje sofinanciranje aktivnosti, bo za leti 2002
in 2003 sklenjena pogodba o sofinancira-
nju aktivnosti pod enakimi pogoji kot z prija-
vitelji pod točko 1. ob zagotovitvi ustreznih
proračunskih sredstev.

Na razpis pod točko 3. lahko kandidira-
jo:

– prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz toč-
ke 1 in 2 in pripravljajo ali izvajajo podjetni-
ške projekte povezane s prestrukturiranjem
Slovenskih železarn v Gorenjski in Koroški
regiji.

3. Obseg in način dodeljevanja sredstev
1. PCMG bo sofinanciral aktivnosti LPC

in RPC do višine 50% stroškov, kar pomeni
da bo skupna vrednost sofinanciranja aktiv-
nosti v letu 2001 po posameznem
LPC/ORA znašala do 2,5 mio SIT oziroma
do 1 mio SIT za posamezen RPC/RRA.

Za leti 2002 in 2003 bo PCMG sofinan-
ciral posamezne aktivnosti LPC/ORA in
RPC/RRA v zgornjih okvirih, v odvisnosti od
razpoložljivih proračunskih sredstev, do vi-
šine 50% stroškov in na osnovi posebnih
meril in kriterijev, ki bodo upoštevala deleže
fiksnega in variabilnega financiranja, eko-
nomsko zaostajanje regije oziroma območij
iz katerih izhaja prijavitelj, velikost območja,
število gospodarskih enot, število brezpo-
selnih na območju, ki ga pokriva posamezni
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LPC, RPC/RRA, ciljna naravnanost aktivno-
sti in projektov ter skladnost s cilji in priori-
tetami programa pospeševanja podjetništva
in konkurenčnosti oziroma Programa PCMG
in drugo.

S prijavitelji, katerih pogodbene obvez-
nosti iz leta 2001 ne bodo ocenjene pozitiv-
no, PCMG za leti 2002 in 2003 ne bo sofi-
nanciral aktivnosti.

2. PCMG bo izbranim prijaviteljem do-
delil sredstva po naslednjem principu:

V letu 2001:
– 70% ob podpisu pogodbe
– 30% po prejemu poročila o izvedenih

aktivnostih v letu 2001 vendar najkasneje
do 15. 1. 2002.

Za obdobje 2002-2003 bodo sredstva
dodeljena na osnovi aneksov k pogodbam
za leto 2001 in sicer:

– 50% po prejemu prvega poročila,
– 30% po prejemu vmesnega poročila,
– 20% po prejemu zaključnega poroči-

la.
4. Način prijave: prijavitelji se prijavijo na

razpis na obrazcu: Prijava na razpis za sofi-
nanciranje aktivnosti mreže LPC in RPC za
obdobje 2001-2003.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena
naslednja dokumentacija:

Pri prijavi na razpis pod točko 1:
a) Potrdilo o članstvu v Pospeševalni

mreži za malo gospodarstvo;
b) Potrdilo o potrjenem izpolnjenem vpra-

šalniku ASPM S – 2001 s strani PCMG;
c) Razvojni program za obdobje

2001-2003;
d) Poslovni načrt za 2001;
e) Osnutek poslovnega načrta za leto

2002-2003;
f) Poročilo o opravljenih nalogah, aktiv-

nostih v letu 2001 do prijave na razpis in
časovni plan aktivnosti do konca leta 2001
(točki 1.a in 1.b), ki mora biti pripravljeno
po predloženih obrazcih:

– Obrazec 1 – Začetno dispozicijo pla-
na aktivnosti projektov za leto 2001

– Obrazec 2 – Poročilo o opravljenih
aktivnostih in doseženih rezultatih do vključ-
no meseca avgusta 2001

– Obrazec 3 – Poročilo o izvedenih ak-
tivnosti informiranja in animiranja ter izvaja-
nje osnovnega svetovanja podjetij.

Pri prijavi na razpis pod točko 2.:
– Obrazec 4 – Poslovni načrt za leto

2001 in Poročilo o že izvedenih aktivnostih
v letu 2001

Pri prijavi na razpis pod točko 3.:
– Obrazec 5 – Predlog dispozicij pro-

jektov na področju pospeševanja podjetniš-
tva s ciljem prestrukturiranja železarn in pre-
zaposlovanja presežkov za obdobje
2001-2003 v Koroški in Gorenjski regiji

– Poročilo o izvedenih aktivnostih in do-
seženih rezultatih v obdobju do prijave in
časovni načrt z nosilci in predvidenimi stro-
ški za posamezno aktivnost do konca leta
2001.

5. Prijava in razpisni rok
Razpisna komisija bo obravnavala samo

popolne vloge, prejete na naslov: Pospeše-
valni center za malo gospodarstvo, Dunaj-
ska 156, Ljubljana, in sicer po pošti ali ose-
bno v tajništvu. Vloge morajo biti v zaprti
ovojnici vidno označene z napisom »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti

mreže LPC in RPC za obdobje 2001 –
2003. Ne odpiraj».

Nepravilno poslanih ali napačno označe-
nih vlog komisija ne bo obravnavala.

Odpiranje vlog bo v četrtek 4. 10. 2001,
v prostorih PCMG, Dunajska 156, Ljublja-
na, kjer bodo upoštevane vloge, ki bodo
prispele na PCMG do vključno ponedeljka
1. 10. 2001, do 15. ure.

6. Obveščanje o izboru: PCMG bo odlo-
čitev o izbiri izvajalcev predlagateljem vlog
posredoval najkasneje v 30 dneh, šteto od
datuma odpiranja vlog.

7. Datum odpošiljatve v Uradni list Repu-
blike Slovenije: razpisovalec je zahtevo za
objavo javnega razpisa poslal v Uradni list
Republike Slovenije v petek, dne 20. 7.
2001

8. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisno dokumentacijo lahko
dobite v Informacijsko raziskovalnem cen-
tru, Ul. XIV divizije 12, 3000 Celje, telefon
03/425-31-50, oziroma na spletnih stra-
neh na naslovu www.pcmg.si.

Prijavitelji bodo potrebna potrdila v zvezi
z razpisom s strani PCMG lahko dvignili od
3. 9. 2001 dalje.

Kontaktna oseba za razpis je Alenka
Hren, telefon 03/425-31-50.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo (PCMG)

Ob-52822
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ura-

dni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91) in Zakona o nadzoru državnih po-
moči (Uradni list RS, št. 1/00, objavlja Jav-
ni sklad RS za razvoj malega gospodarstva

javni razpis
za ugodnejša posojila malim in srednje
velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP)

v letu 2001
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 4.500,000.000 SIT

ugodnejših posojil MSP, ki jih razpisuje Jav-
ni sklad Republike Slovenije za razvoj male-
ga gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v
sodelovanju z naslednjimi bankami: Abanka
d.d., Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d.,
Banka Koper d.d., Banka Velenje d.d., Ban-
ka Vipa d.d., Dolenjska Banka d.d., Factor
Banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Koro-
ška banka d.d., Krekova Banka d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljan-
ska banka d.d., Pomurska banka d.d., Poš-
tna banka Slovenije d.d., SKB banka d.d.,
Slovenska investicijska banka d.d.

Celoten znesek kreditiranja je namenjen
za načrtovana dolgoročna posojila oziroma
najeta posojila za poslovne namene od 1.
1. 2000 dalje.

2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala po-

djetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih po-
dročij, podpodročij, oddelkov, skupin, raz-
redov in podrazredov po Standardni klasifi-
kaciji dejavnosti (SKD) SURS:

Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo

C – Rudarstvo
I – Promet, skladiščenje in zveze, del, ki

se nanaša na opravljanje javnih storitev
Podpodročje:
DM – Proizvodnja vozil in plovil
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
in
vse dejavnosti, za katere je organizirana

javna služba v Republiki Sloveniji.
Program s katerim prosilec kandidira za

sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko do-
bo,

– zaprto finančno konstrukcijo med ure-
sničevanjem programa.

Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost novih
zaposlitev, sodobna tehnologija in inovativ-
nost, vpliv na okolje, donosnost, tržna na-
ravnanost, dobičkonosnost, izvozni vidik, la-
stna udeležba, finančna podpora v lokalni
oziroma širši skupnosti, urejanje tehnične
dokumentacije v skladu z zahtevami Evrop-
ske Unije.

2.2. Pogoji za dodeljevanje posojil
– prosilec lahko vloži zahtevek za poso-

jilo, če znaša predračunska vrednost inve-
sticije največ 90,000.000 SIT. Maksimalna
višina posojila je lahko največ 50% predra-
čunske vrednosti. Posojila lahko pridobijo
prosilci, ki imajo med viri financiranja zago-
tovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,

– obrestna mera: TOM+2% letno, velja
od dokončne realizacije sklepa Sklada pri
banki,

– stroški posojila: 0,7% od zneska odo-
brenega posojila,

– zavarovanje posojila: v skladu s pogoji
bank,

– zgornje meje pri dodeljevanju državnih
pomoči so v višini 15% od vrednosti investi-
cije za mala podjetja in 7,5% od vrednosti
investicije za srednje velika podjetja,

– zgornje meje državnih pomoči, nave-
dene v predhodni alinei pomenijo združeva-
nje različnih instrumentov, oziroma različnih
vrst pomoči istemu prejemniku. Ko posa-
mezni prejemnik prejme dovoljeno višino
pomoči Sklad ustavi dodeljevanje državne
pomoči.

3. Vsebina vloge za posojilo
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči

(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada
pri ga. Mikeln in na vseh enotah bank nave-
denih v tem razpisu),

2. Poslovni načrt,
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi

posojila,
4. Dokazilo o poravnanih davkih in

prispevkih,
a) za gospodarske družbe: BON-1 in

BON-2 od pristojne Agencije za plačilni pro-
met,

b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,

5. dokazilo o obstoju podjetja;
a) za gospodarske družbe: fotokopijo

sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od kra-
jevno pristojne izpostave Davčne uprave RS,

6. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,

7. Obvestilo o davčni številki,
8. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je ali navedbo števila zaposlenih s priloženi-
mi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 8.

4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do porabe namenskih sredstev.
Sklad bo v Uradnem listu RS objavil datum,
ko bodo sredstva porabljena.

Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnavala Uprava Sklada in o njih odlo-
čila najkasneje do petindvajsetega v prihod-
njem mesecu.

Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev po-
sojila pošljite na naslov: Javni sklad RS za
razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,
2000 Maribor,s pripisom »Ne odpiraj – vlo-
ga za ugodnejše posojilo«.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumenta-
cijo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane do-
kumentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za
manjše popravke) obveščen s pozivom za
dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem
roku ne bo dopolnjena oziroma spremenje-
na, se zavrže. Ravno tako se zavrže vloga,
ki prispe po porabi sredstev. Vloga, ki je
neustrezna se zavrne.

Vse ostale informacije dobite na telefon-
skih številkah: 02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na
e-mail naslovu manfred.lepej@jsmg-sklad.si
in bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si.

Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

Ob-52823
Na podlagi Zakona o javnih skladih

(Uradni list RS št. 22/00), Zakona o raz-
voju malega gospodarstva (Uradni list RS
št. 18/91), Zakona o nadzoru državnih
pomoči (Uradni list RS št. 1/00) in Pravil-
nika o spremembah in dopolnitvah pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/01)
objavlja Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva v imenu Ministrstva za go-
spodarstvo

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere
investicijskih kreditov za poslovne
namene, odobrenih po 1. 1. 1999
1. Predmet razpisa: predmet razpisa v

letu 2001 je subvencioniranje obrestne me-
re za investicijske kredite za mala in srednje
velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), odo-
brene po 1. 1. 1999, pri poslovnih bankah
s sedežem v Republiki Sloveniji.

Skupni znesek subvencioniranja je
405,000.000 SIT.

2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa mala

podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje ve-
lika podjetja (do 125 zaposlenih) s sede-
žem v Republiki Sloveniji, razen iz nasled-
njih področij, podpodročij, oddelkov, sku-
pin, razredov in podrazredov po Standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:

Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
I – Promet, skladiščenje in zveze, del,

ki se nanaša na opravljanje javnih storitev
Podpodročje:
DM – Proizvodnja vozil in plovil
Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
in vse dejavnosti, za katere je organizi-

rana javna služba v Republiki Sloveniji.
Program s katerim prosilec kandidira

za sredstva razvoja mora izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– donosnost (profitabilnost) programa
za katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko do-
bo,

– zaprto finančno konstrukcijo med
uresničevanjem programa.

Kriteriji za ocenjevanje programov so:
obstoječe število delavcev in možnost no-
vih zaposlitev, sodobna tehnologija in ino-
vativnost, vpliv na okolje, donosnost, trž-
na naravnanost, dobičkonosnost, izvozni
vidik, lastna udeležba, finančna podpora
v lokalni oziroma širši skupnosti, urejanje
tehnične dokumentacije v skladu z zahte-
vami Evropske Unije.

2.2. Pogoji za subvencioniranje obre-
stne mere

– prosilec lahko vloži zahtevek za sub-
vencioniranje obrestne mere za obstoječ
investicijski kredit, če je bil odobren po 1.
1. 1999 in nima odobrenega ugodnejše-
ga posojila s strani Sklada,

– predračunska vrednost investicije
lahko znaša največ 90,000.000 SIT,

– subvencija se lahko odobri za obre-
sti od investicijskih kreditov za posamez-
no investicijo v malih podjetjih do 15%
vrednosti investicije, v podjetjih do 125
zaposlenih pa do 7,5% vrednosti investi-
cije,

– zgornje meje državnih pomoči, nave-
dene v predhodni alinei pomenijo združe-
vanje različnih instrumentov, oziroma raz-
ličnih vrst pomoči istemu prejemniku. Ko
posamezni prejemnik prejme dovoljeno vi-
šino pomoči Sklad ustavi dodeljevanje dr-
žavne pomoči,

– subvencija se odobri za nominalno
obrestno mero (TOM +r) za kredite, odo-
brene v tolarjih in za realno obrestno me-
ro (r) za kredite, odobrene v drugih valu-
tah,

– subvencija se lahko izplača za obre-
sti po kreditu od prvega dne odplačevanja
do dneva odobritve – proti dokazilu ban-
ke – v enkratnem znesku,

– subvencijo lahko prejmejo MSP, ki
pri bankah redno odplačujejo investicij-
ske kredite.

3. Vsebina vloge za subvencijo
1. Prijavni list za pridobivanje pomo-

či (obrazec Sklada dobite na sedežu Skla-
da pri ga. Mikeln),

2. Poslovni načrt, ki je bil podlaga za
pridobitev dolgoročnega investicijskega
kredita, ali krajši poslovni načrt,

3. Kreditna pogodba,
4. Potrjena plačila obresti s strani

banke ali obračune bančnih obresti in do-
kazila o plačilu obresti,

5. Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih

a) za gospodarske družbe: BON-1 in
BON-2 od pristojne Agencije za plačilni
promet,

b) za SP: potrdilo o plačanih davkih
od pristojne izpostave,

6. Dokazilo o obstoju podjetja
a) za gospodarske družbe: fotokopi-

jo sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,

b) za SP: fotokopijo priglasitvenega
lista obrazec 1/1,1/2, potrjenega od kra-
jevno pristojne izpostave Davčne uprave
RS,

7. Obvestilo Statističnega urada RS
o identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,

8. Obvestilo o davčni številki,
9. Izpis vseh zaposlenih izdan s stra-

ni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije ali navedbo števila zaposlenih s pri-
loženimi fotokopijami obrazcev prijav de-
lavcev v zavarovanje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po za-
poredju od št. 1 do št. 9.

4. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od objave do skupne odobritve sredstev v
razpisanem obsegu. Sklad bo v Uradnem
listu RS objavil datum, ko bodo sredstva
porabljena.

Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno desetega v tekočem mesecu,
bo obravnavala Uprava Sklada in o njih
odločila najkasneje do petindvajsetega v
prihodnjem mesecu.

Strokovna služba Sklada bo najkasneje
v roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vlog: vloge za dodelitev
subvencije pošljite na naslov: Javni sklad
RS za razvoj malega gospodarstva, Trubar-
jeva 11, 2000 Maribor,s pripisom »Ne od-
piraj – vloga za subvencijo«.

Vse prosilce obveščamo, da mora vlo-
ga vsebovati vso zgoraj navedeno doku-
mentacijo. Sklad lahko od prosilca zahteva
tudi dodatno dokumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije, bo prosilec pisno ali ustno
(za manjše popravke) obveščen s pozivom
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvide-
nem roku ne bo dopolnjena oziroma spre-
menjena, se zavrže. Ravno tako se zavrže
vloga, ki prispe po skupni odobritvi sred-
stev v razpisanem obsegu. Vloga, ki je ne-
ustrezna se zavrne.

Vse ostale informacije dobite na tele-
fonskih številkah: 02/234-12-74,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na
e-mail naslovu manfred.le-
pej@jsmg-sklad.si in bostjan.vido-
vic@jsmg-sklad.si.

Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva
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Št. 650-00/01-100 Ob-52660
Občina Ig, na podlagi 10. člena Zakona

o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in meril
za izbor programov športa, ki se sofinanci-
rajo iz proračunskih sredstev Občine Ig, ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov na področju športa v letu
2001

1. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
športnih programov, ki so opredeljeni v 2.
členu meril.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali programi:

– šport otrok in mladine,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnega kadra,
– športna društva.
3. Izbrani programi bodo sofinancirani

na podlagi meril za izbor programov športa,
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
Občine Ig.

4. Predlagatelji programov morajo odda-
ti prijavo na razpisnem obrazcu, ki ga lahko
dvignejo na Občini Ig, Ig 72, Ig, v času
uradnih ur.

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisa-
nem obrazcu, ne bomo upoštevali.

5. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Ig, Ig 72, Ig, s pripisom »javni razpis
– šport«.

6. Rok za prijavo na razpis je 17. 8.
2001. Prepozno prispele in nepopolne pri-
jave ne bodo obravnavane.

7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe.

8. Predlagatelji programov bodo v 30
dneh po odpiranju ponudb pisno obveščeni
o izidu razpisa.

Občina Ig

Št. 414-10-152/2001 Ob-52923
Na osnovi Pravilnika o finančnih inter-

vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/2001),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pra-
vilnika o finančnih intervencijah za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
(Ur. l. RS, št. 60/2001 in Programa ukre-
pov za ohranjanje in razvoj kmetijstva za leto
2001 (sprejetega na 23. redni seji, dne 31.
5. 2001 Občina Črnomelj objavlja

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za

leto 2001
I. Predmet javnega razpisa: predmet jav-

nega razpisa je dodelitev nepovratnih sred-
stev za ohranjaje in razvoj kmetijstva v Obči-
ni Črnomelj za leto 2001 in sicer za nasled-
nje namene:

A) Sofinanciranje izvedbe manjših agro-
melioracij, v skupni višini do 800.000 SIT

B) Podpore kmetijam pri investicijah v po-
sodobitev in razširitev kmetijske proizvodnje
v skupni višini 8,700.000 SIT in sicer za:

B 1: sofinanciranje združevanja kmetij-
skih zemljišč z namenom urejanja pašnih
površin, v skupni višini do 500.000 SIT;

B 2: sofinanciranje programov prestruk-
turiranja kmetij (investicije in tehnološke po-
sodobitve v kmetijstvu), v skupni višini
3,700.000 SIT, za naslednje namene:

– izgradnja in obnova hlevov (tudi nakup
hlevske opreme) za rejo govedi, rejo oziro-
ma pitanje prašičev ali za rejo drobnice,
izgradnjo objektov ali nakup opreme za vrt-
narsko proizvodnjo, izgradnjo ali nakup
opreme za potrebe ekološke ali integrirane
oblike kmetovanja.

B 3: sofinanciranje razširitve in posodo-
bitve ter pridobitve novih zmožnosti na kme-
tijah za dopolnilne dejavnosti, v skupni višini
1,500.000 SIT;

B 4: sofinanciranje nakupa nove tehno-
logije – specialne mehanizacije, v skupni
višini 1,000.000 SIT;

B 5: neposredno pomoč kmetijam, na
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji de-
la – gorsko višinska območja, v skupni višini
500.000 SIT;

B 6: spodbujanje uvajanja ekološkega in
integriranega kmetovanja, v skupni višini
500.000 SIT.

B 7: subvencioniranje realne obrestne
mere za dolgoročna namenska bančna po-
sojila, v skupni višini 1,000.000 SIT, za na-
slednje namene:

a) graditev, prenovo oziroma adaptacijo
gospodarskih objektov kmetije;

b) razširitev in posodobitev ter pridobi-
vanje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti;

c) programe predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov;

d) nakup obdelovalnih kmetijskih povr-
šin.

II. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Do sredstev so opravičeni lastniki ali

najemniki kmetijskih zemljišč, ki so v ob-
dobju 2000/2001 izvedli male agromelio-
racije z namenom usposabljanja kmetijskih
zemljišč, na območju občine Črnomelj.
Maksimalna strnjena površina za katero lah-
ko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50
ha. Prednost imajo prosilci za površine v
območjih, ki niso zajeta v občinski plan agro-
melioracij.

B 1. Do sredstev so upravičeni lastniki
ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki so v
obdobju 2000/2001 investirali v ureditev
in razširitev pašnika na območju občine
Črnomelj. Minimalna skupna površina pa-
šnika, ki se ureja na novo ali obnavlja je 2
ha, pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ/ ha in
za investicijo ni uveljavljal podpore na
osnovi razpisa za dodelitev sredstev iz
proračuna Občine Črnomelj v letu 2000.
Prednost imajo prosilci izven nižinskih ob-
močij.

B 2. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ki so investirali v izgradnjo in obnovo hlevov
(tudi nakup hlevske opreme) za rejo govedi,
rejo oziroma pitanje prašičev ali za rejo dro-
bnice, izgradnjo objektov ali nakup opreme
za vrtnarsko proizvodnjo, izgradnjo ali na-
kup opreme za potrebe ekološke ali integri-
rane oblike kmetovanja in je bila investicija
izvedena po 31. septembru 2000. Prednost
imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnov-
na dejavnost.

B 3. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ki so investirali v naložbo za dopolnilne de-
javnosti, ki je bila izvedena po 31. septem-
bru 2000. Prednost imajo upravičenci, ki
jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.

B 4. Do sredstev so upravičeni lastniki
specialne mehanizacije s katero opravljajo
usluge v sklopu strojnega krožka in so inve-
stirali v nakup specialne mehanizacije v ob-
dobju 2000/2001.

B 5. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ki se ukvarja z rejo krav dojilj na območju s
težjimi pridelovalnimi pogoji, to je na gorsko
višinskih območjih. Prednost pri dodelitvi
sredstev bodo imeli upravičenci na obmo-
čju KP Kolpa (prioritetno območje - obmo-
čje projektov CRPOV). V letošnjem letu se
bo podprlo največ deset kmetij, ki bodo
prioritetno izbrane na osnovi prioritet in me-
ril, ki jih določi Odbor za kmetijstvo in turi-
zem in se posredujejo upravičencem ob vlo-
žitvi zahtevka za dodelitev sredstev.

B 6. Do sredstev so upravičeni kmetje,
ki se ukvarjajo z ekološko oziroma integrira-
no obliko kmetovanja. Prednost pri dodelitvi
sredstev bodo imeli upravičenci na obmo-
čju KP Kolpa in KP Lahinja (prioritetna ob-
močja – območja projektov CRPOV, pro-
jekt BVTC-5). Višina sredstev podpore je
odvisna od števila vloženih zahtevkov in pri-
oritet.

B 7. Sredstva lahko pridobijo kmetje, ki
so najeli posojilo za investicije v preusmeri-
tev oziroma modernizacijo kmetije in sicer
za naslednje namene:

a) graditev, prenovo oziroma adaptacijo
gospodarskih objektov kmetije;

b) razširitev in posodobitev ter pridobi-
vanje novih zmožnosti na kmetijah za dopol-
nilne dejavnosti;

c) programe predelave in trženja kmetij-
skih proizvodov;

d) nakup obdelovalnih kmetijskih povr-
šin.

Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– da realna obrestna mera posojila, ki je

predmet zahtevka ne presega 8 odstotnih
točk;

– da je doba vračanja kredita po posojil-
ni pogodbi najmanj dve oziroma več let.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: upravičenci za dodelitev sred-
stev po tem razpisu so fizične osebe, oziro-
ma kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost na kmetiji v Občini Črnomelj.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravičen-
ci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.

IV. Višina razpisnih sredstev: višina raz-
pisnih sredstev namenjenih za sofinancira-
nje:

A) Sofinancira izvedbe manjših agromeli-
oracij, v višini do 50% vrednosti izkazane
vrednosti investicije;

B 1: Sofinanciranje združevanja kmetij-
skih zemljišč z namenom urejanja pašnih
površin, v višini do 50% vrednosti izkazane
investicije;

B 2: Sofinanciranje programov prestruk-
turiranja kmetij, v višini do 30% vrednosti
izkazane investicije. Maksimalna podpora na
kmetijo je v višini 1,000.000 SIT;

B 3: Sofinanciranje razširitve in posodo-
bitve ter pridobitve novih zmožnosti na kme-
tijah za dopolnilne dejavnosti, v višini do
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30% vrednosti izkazane investicije. Maksi-
malna podpora na kmetijo je v višini
1,000.000 SIT;

B 4: Sofinanciranje nakupa nove tehno-
logije – specialne mehanizacije, v višini do
30% vrednosti izkazane investicije. Maksi-
malna podpora na kmetijo je v višini
1,000.000 SIT;

B 5: Neposredno pomoč kmetijam, na
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji de-
la – gorsko višinska območja, v višini do
100.000 SIT/ kmetijo;

B 6: Spodbujanje uvajanja ekološkega
in integriranega kmetovanja, v višini do
30.000 SIT/ha površine, ki je vključena v
ekološko oziroma integrirano pridelavo.
Maksimalna podpora na kmetijo je 150.000
SIT;

B 7: Subvencioniranje realne obrestne
mere za dolgoročna namenska bančna po-
sojila, v višini skupne vrednosti realne obre-
stne mere za leto 2001 najetega posojila.
Maksimalna podpora na kmetijo je 500.000
SIT.

Opomba: v primeru morebitnega ostan-
ka predvidenih sredstev namenjenih za
ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamez-
ni namen predvidenem po letnem progra-
mu, se le-ta prerazporedijo za druge namen
po programu v skladu z določbami pravilni-
ka, na podlagi predloga Odbora za kmetij-
stvo in turizem odloči župan občine. Preraz-
poreditev določi župan s sklepom.

V. Merila za dodelitev sredstev
Merila za dodelitev sredstev so razvidna

iz vsebine razpisa.
VI. 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 sedežu
Občine Črnomelj in območne Kmetijske
svetovalne službe;

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Črnomelj.

Zahtevku mora biti priloženo za namene:
A)
– dokazila o opravljeni investiciji: origi-

nalni račun in dokazila o plačilu računov;
– program in opis obsega predvidenih

del, ki ga pred investicijo pripravi za upravi-
čenca območna kmetijska svetovalna služ-
ba;

– dokazilo o priglasitvi del;
B 1.
–  dokazila o opravljeni investiciji: origi-

nalni račun in dokazila o plačilu računov;
– mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga

pripravi območna kmetijska svetovalna slu-
žba.;

– dokazilo o priglasitvi del;
B 2. in B 3.
– dokazila o opravljeni investiciji: origi-

nalni račun in dokazila o plačilu računov;
– mnenje območne kmetijske svetovalne

službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije;
– če gre za gradnjo, gradbeno dovolje-

nje ali odločbo o priglasitvi del;
B 4.
– dokazila o opravljeni investiciji: origi-

nalni račun in dokazila o plačilu računov;
– potrdilo o članstvu v strojnem krožku;
– mnenje strojnega krožka o upraviče-

nosti nakupa mehanizacije;

B 5.
– potrdilo območne kmetijske svetoval-

ne službe s katerega je razvidno, da je re-
jec; uveljavlja podporo za kravo dojiljo upra-
vičen tudi do podpore na osnovi Uredbe o
ureditvi trga za goveje meso (UR. l. RS, št.
34/ 2001);

B 6.
– potrdilo oziroma certifikat, ki dokazuje

upoštevanje predpisa o ekološki oziroma
integrirani pridelavi kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil v letu 2001 in ga izda pooblašče-
na organizacija za kontrolo;

B 7.
– sklep banke o odobritvi posojila oziro-

ma overjeno fotokopijo posojilne pogodbe in
amortizacijski načrt odplačevanja posojila;

– kopije dokazil o že plačanih obrestih v
letu 2001;

– potrdilo banke o višini realne obrestne
mere v tekočem letu;

– poslovni načrt oziroma investicijski pro-
gram (za manjšo investicijo zadostuje opis
investicije), ki je bil posredovan banki za
odobritev posojila in iz katerega je razviden
namen investiranja oziroma pričakovani
učinki. Pri nakupu opreme je potrebno pri-
ložiti računa ali predračun;

– poročilo o trenutnem stanju investici-
je;

– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo
o priglasitvi del, če gre za naložbo, za kate-
ro je po zakonu potrebno tako dovoljenje
oziroma odločba;

– mnenje območne kmetijske svetoval-
ne službe o stanju in pomenu investicije za
kmetijo.

Opombe: za isto investicijo je možna pri-
java samo na en del razpis. Občinska upra-
va lahko po odpiranju zahtevkov preveri re-
sničnost podatkov na terenu. V primeru ugo-
tovljenih neresničnih podatkov, upravičen-
cu ne bodo za določen namen odobrena
sredstva in izgubi pravico do uveljavitve pro-
računskih sredstev še v naslednjem letu.

VII. Obravnava zahtevkov: zahtevke bo
obravnavala in pripravila predloge dodelitve
sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje
župan. Obvezen član komisije je predse-
dnik Odbora za kmetijstvo in turizem pri Ob-
činskemu svetu občine Črnomelj.

Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na
osnovi pravočasno oddanega in popolnega
zahtevka.

Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi,
neutemeljeni pa zavrnjeni: predlagatelja ne-
popolnega zahtevka komisija v roku osmih
dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne dopol-
ni se zavržejo.

Upravičencu bodo dodeljena sredstva s
sklepom župana v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka na osnovi sklenjene po-
godbe.

VIII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispe-
ti najpozneje do 30. 9. 2001, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označena z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – kmetijstvo«.

Odpiranje vlog bo v torek, 2. 10. 2001.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po tej

objavi.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa:

vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odo-
britvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 30 dni po izteku razpisnega
roka.

X. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8. do
9. ure, na tel.: 07/30-61-100. Kontaktna
oseba: Greta Auguštin.

Občina Črnomelj

Ob-52819
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92,
56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in 41/99), 3.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št.
72/97, 57/99 in 54/01) ter v skladu s
sklepom Občine Sežana št.
154-05-2/2000 z dne 16. 11. 2000, Ob-
čine Komen št. 06202-02/01-6 z dne 2. 2.
2001, Občine Divača št. z dne 2. 7. 2001
in Občine Hrpelje-Kozina št z dne, Občine
Sežana, Komen, Divača in Hrpelje- Kozina
objavljajo

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
socialnovarstvene storitve socialna

oskrba na domu
1. Koncedenti:
Občina Divača, Kraška cesta 32, 6215

Divača,
Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška

cesta 14, 6240 Kozina,
Občina Komen, Komen 86, 6223 Ko-

men,
Občina Sežana, Partizanska cesta 4,

6210 Sežana,
2. Predmet koncesije: izvajanje social-

novarstvene storitve socialna oskrba na do-
mu.

Storitve se opravljajo v skladu s pogoji,
ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Ura-
dni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in
28/99).

3. Obseg storitve: socialnovarstvena sto-
ritev socialna oskrba na domu se bo izvajala
na območjih Občin Sežana, Komen, Divača
in Hrpelje – Kozina v naslednjem obsegu:

a) neposredno izvajanje storitve na do-
mu uporabnika:

– do 320 ur na mesec v Občini Sežana,
– do 195 ur na mesec v Občini Komen,
– do 180 ur v Občini Divača,
– do 200 ur v Občini Hrpelje – Kozina.
t.j. 895 ur na mesec za celotno območje

vseh štirih občin.
b) za ugotavljanje upravičenosti do stori-

tve, določitve višine plačila storitve, pripra-
vo in sklenitev dogovora o izvajanju storitve,
organizacija ključnih članov okolja, začetno
srečanje, vodenje storitve, koordinacijo iz-
vajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje
z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri
zapletenih življenjskih situacijah upravičen-
cev, se prizna pavšalno število ur in sicer:

– 16 ur na vsakega novega upravičenca
oziroma po 24 ur na par
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v občinah: Komen, Divača, Hrpelje – Ko-
zina.

4. Krajevno območje, za katerega se raz-
pisuje koncesija: območje občin Sežana,
Komen, Divača in Hrpelje-Kozina.

5. Uporabniki storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija: uporabniki storitev so ose-
be ki izpolnjujejo pogoje določene v b. toč-
ki 6. člena Pravilnika o standardih in norma-
tivih socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99) in
so občani navedenih občin.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se bo začela izvajati s prvim dnem
naslednjega meseca po podpisu koncesij-
ske pogodbe. Koncesija se podeli za ob-
dobje 5. let.

7. Viri financiranja storitev: storitev se bo
financirala s plačili uporabnikov storitve ozi-
roma zavezancev za plačilo v skladu z odloč-
bo o višini plačila socialnovarstvene storitve
socialna oskrba na dom in iz sredstev pro-
računa Občin Sežana, Komen, Divača in
Hrpelje-Kozina.

8. Način plačila koncesionarja za oprav-
ljanje storitev: način plačila se uredi s kon-
cesijsko pogodbo. Koncedenti bodo za
opravljene storitve  zagotovili plačilo na pod-
lagi mesečne fakture, ki jo bo koncesionar
izstavil do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Plačilo bo izvršeno v roku 30 dni od preje-
ma računa.

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da je pravna ali fizična oseba, registri-
rana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,

– da izpolnjuje pogoje po zakonu o soci-
alnem varstvu za opravljanje dejavnosti, za
katero se razpisuje koncesija,

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih so-
delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje iz-
vajanja koncesionarne dejavnosti (v skladu
s Pravilnikom o standardih in normativih so-
cialno varstvenih storitev),

– da ima izdelan podroben program de-
la izvajanja storitve za posamezno občino,
ki je predmet koncesije, iz katerega bo raz-
vidno, da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,

– da je pripravljen prevzeti izvajanje sto-
ritve na celotnem območju vseh štirih občin
in za posamezno občino posebej,

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali likvi-
dacijski postopek oziroma ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba za kazniva dejanja, ki so
povezana z njegovim poslovanjem ali iz-
dana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila,

– da v preteklih petih letih pred pričet-
kom tega javnega razpisa njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je finančno zmožen – ima na voljo
ustrezna finančna sredstva za izvajanje kon-
cesije.

Ne glede na prvo alineo prejšnjega od-
stavka tega člena se lahko na natečaj prijavi
fizična oseba, ki še ni registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje iz
65. in 66. člena zakona o socialnem var-
stvu.

Pogoj za podelitev koncesije je tudi spre-
jem delavk, ki sedaj opravljajo neposredno
izvajanje storitve na domu upravičencev za
posamezne občine na CSD Sežana, v de-
lovno razmerje pri koncesionarju.

10. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije:

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji,

– priglasitveni list pristojne uprave za jav-
ne prihodke,

– program dela z organizacijsko shemo
prijavitelja za posamezno občino s prikaza-
nimi kadri ki bodo izvajali storitev in dokazili
o njihovi izobrazbi in dokazili, da bo najka-
sneje na dan sklenitve koncesijske pogod-
be zaposloval ustrezno število strokovnih de-
lavcev in sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje
56., 69. in 70. člena zakona o socialnem
varstvu,

– projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje, za katero je razpisana koncesija,

– dokazila o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor,

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– kalkulacija cene urne postavke oprav-
ljanja storitve za posamezno občino in za
vse občine skupaj na priloženem obrazcu,

– uporabno dovoljenje po zakonu o gra-
ditvi objektov,

– spisek strokovnih referenc s področja
razpisane koncesije,

– izjava, da proti njemu ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek oziroma ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,

– izjava, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba za kazniva deja-
nja, ki so povezana z njegovim poslova-
njem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,

– izjava, da v preteklih petih letih pred
pričetkom tega javnega razpisa njegovi vod-
stveni delavci niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– potrdilo davčnega urada RS, da je po-
nudnik poravnal davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom,

– obrazec BON-2 Agencije za plačilni
promet (obrtniki predložijo bilanco uspeha
in stanja),

– izjava o sprejemu delavk, ki sedaj
opravljajo neposredno izvajanje storitve na
domu upravičencev za posamezno občino
na CSD Sežana v delovno razmerje.

Če ponudnik, ki v času natečaja še ne
razpolaga s primernim objektom oziroma
prostorom za izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije in iz tega razloga še ne more
predložiti dokazil iz pete, šeste, sedme in
osme alinee prejšnjega odstavka se šteje,
da je njegova vloga popolna, če namesto
teh dokazil predloži:

– dokazilo o lastništvu ali najemno po-
godbo za objekte ali prostore, ki še niso
primerni za izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije oziroma dokazilo o lastništvu
stavbnega zemljišča, če gre za novogradnjo
v kateri bo ponudnik izvajal dejavnost, ki je
predmet koncesije,

– urbanistično mnenje pristojnega občin-
skega organa, da bo ponudnik lahko na
predmetni lokaciji rekonstruiral že obstoječi
objekt oziroma na novo zgradil objekt za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesi-
je,

– izjavo občine, v kateri se bo izvajala
dejavnost, da se strinja z namero ponudnika
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije,

– projektno dokumentacijo za nedokon-
čan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije,

– navedbe in dokazila o virih sredstev za
dokončanje investicije,

– terminski plan o poteku izvajanja inve-
sticije do začetka opravljanja dejavnosti in

– izjavo ponudnika o predvidenem za-
četku opravljanja dejavnosti,

Če se na natečaj prijavi fizična ali pravna
oseba, ki je skladno s tretjim odstavkom
41.b člena zakona o socialnem varstvu pri-
dobila dovoljenje za delo, lahko namesto
dokazil iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka predloži odločbo o dovoljenju za
delo.

Če se na natečaj prijavi fizična oseba, ki
še ni registrirana za opravljanje dejavnosti in
izpolnjuje vse pogoje iz 65. in 66. člena
zakona o socialnem varstvu, mora predložiti
vsa dokazila, razen dokazil iz prve in druge
alinee prvega odstavka.

11. Rok za prijavo na natečaj: kandidat,
ki se prijavlja na natečaj mora oddati vlogo v
skladu s tem natečajem in razpisno doku-
mentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 11. ure
na občini Sežana v sobi 67.

Prijava na natečaj se odda v sobi 67
občine Sežana, na naslov: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava
se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova
in vidno oznako: ˝Prijava na natečaj za kon-
cesijo – ne odpiraj˝. Na hrbtni strani kuver-
te pa mora biti naveden naslov prijavitelja.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pri-
spele do torka, 11. 9. 2001 do 12. ure na
navedeni naslov.

12. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– realnost predloženega programa izva-

janja storitve z vidika kadrov, organizacije
dela in tehničnih pogojev,

– cena za opravljanje storitve (vrednost
urne postavke za vsako posamezno občino
in za celotno območje),

– rok do katerega je zagotovljena stal-
nost cen,
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– reference o dosedanjem delu s popu-
lacijo, ki ji je namenjena storitev.

Koncedenti si pridržujejo pravico izbire
koncesionarja za celotno območje vseh šti-
rih občin ali za posamezno občino.

13. Rok za izbiro med ponudbami: je 90
dni od dneva objave tega javnega natečaja.
Takrat bodo ponudniki tudi obveščeni o iz-
biri.

14. Organ, ki bo opravil izbor koncesio-
narja: odločbo o izbiri koncesionarja bodo
izdali pristojni organi Občinskih uprav za ob-
močje, ki ga posamezna občina pokriva.

15. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: za sklenitev konce-
sijske pogodbe so pooblaščeni župani ob-
čin.

16. Dodatne informacije lahko zaintere-
sirani dobijo na Občini Sežana, Vida Mesar,
tel. 05/73-10-118, Občini Komen, Andreja
Krt, tel. 05/73-10-450, Občini Divača,
Zdenka Hreščak, tel. 05/70-82-000 in Ob-
čini Hrpelje-Kozina, Jurij Repič, tel.
05/68-00-150.

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 7. 2001.

Občina Divača
Občina Hrpelje-Kozina

Občina Komen
Občina Sežana

Št. 352-05-2/01-1 Ob-52820
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 15.
člena Odloka-koncesijskega akta za podeli-
tev koncesije za izgradnjo čistilne naprave
in izvajanje gospodarske javne službe či-
ščenja komunalnih, odpadnih in padavin-
skih voda v Občini Mežica (Uradni list RS,
št. 49/01) in 7. in 30. člena statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 16/99 in 73/00)
Občina Mežica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

čistilne naprave in izvajanje
gospodarske javne službe čiščenja

komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v Občini Mežica

1. Razpisovalec (koncedent): Občina
Mežica, 2392 Mežica, Trg svobode 1, tel.
02/827-93-50, faks 02/827-93-59, e-poš-
ta: info @mežica.si.

2. Predmet razpisa: koncesije za izgrad-
njo čistilne naprave in izvajanje gospodar-
ske javne službe čiščenja komunalnih, od-
padnih in padavinskih voda v Občini Meži-
ca.

3. Obseg koncesije:
– izgradnja čistilne naprave po sistemu

BOT,
– izvajanje javne službe čiščenja komu-

nalnih voda v Občini Mežica na podlagi ve-
ljavne slovenske zakonodaje s področja od-
vajanja in čiščenja odpadnih voda ter ob
upoštevanju normativov Evropske skupno-
sti,

– po posebnem dogovoru tudi izgradnja
kanalizacijskega omrežja.

4. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deli za dobo do 25 let. Koncesijska pogod-
ba se po njenem poteku lahko podaljša.

Trajanje koncesije bo odvisno od amorti-
zacijske dobe infrastrukturnih objektov in
naprav, ki so pogoj za opravljanje koncesio-

nirane dejavnosti, in se natančneje določi v
koncesijski pogodbi. Po prenehanju konce-
sijskega razmerja, vsi objekti in naprave brez
plačila preidejo v last in posest koncedenta.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

Koncedent si pridržuje pravico, da po
pridobitvi dokumentacije in ocenitvi možno-
sti za pridobivanje nepovratnih sredstev,
proti plačilu stroškov izdelave dokumentaci-
je odstopi od pogodbe, v kolikor oceni, da
ne more pridobiti zadostnih nepovratnih
sredstev, ali da ne bo sposoben prevzeti
obveznosti iz koncesije.

5. Udeleženci razpisa: razpisa za pridobi-
tev koncesije se lahko udeležijo pravne ose-
be, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije. Udeleženec
razpisa je lahko tudi tuja pravna oseba, če
izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

6. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z

določili tega javnega razpisa in v skladu z
določili razpisne dokumentacije ter mora
vsebovati:

6.1. Podatke o ponudniku s predstavi-
tvijo.

6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev -
registraciji za opravljanje razpisane dejav-
nosti.

6.3. Dokazilo, da ponudnik ni v postop-
ku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
ter da ni bil pravnomočno obsojen za kazni-
vo dejanje ali prekršek.

6.4. Potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.

6.5. Dokazila, da ima predpisana dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti s področja,
za katero se razpisuje koncesija in da je
tehnično ter kadrovsko usposobljen za ka-
kovostno izvajanje razpisane dejavnosti.

6.6. Potrdilo ustrezne finančne instituci-
je o celotnem prometu v zadnjih 3 poslov-
nih letih.

6.7. Vplačilo varščine ali bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 0,2% po-
nudbene vrednosti investicije.

6.8. Referenčne liste o že zgrajenih ob-
jektih in napravah s področja, za katero se
podeljuje koncesija.

6.9. Zasnovo koncepta izgradnje čistil-
ne naprave za območje Občine Mežica,
oceno vrednosti izgradnje, planiran čas iz-
gradnje.

6.10. Finančno konstrukcijo za izvedbo
celotne investicije in za vzdrževanje sistema
ter za zagotavljanje kvalitetnih storitev za
končne uporabnike sistema.

6.11. Strukturo cene storitev ter projek-
cijo finančnih obremenitev končnih upora-
bnikov za priključevanje na sistem in za ves
čas trajanja koncesije - ceno storitev, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje na podro-
čju politike cen komunalnih storitev v Repu-
bliki Sloveniji.

6.12. Rok izgradnje sistema.
6.13. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

koncesije.
6.14. Navedbo pooblaščenih oseb ali

službe ponudnika, ki na zahtevo konceden-

ta oziroma njegovega pooblaščenca daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

6.15. Izjavo, da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb.

6.16. Izjavo, da se ponudnik obveže pro-
jekt razdeliti na dele projekta, ki jih lahko v
primeru pridobitve nepovratnih sredstev
brez odškodnine izloči iz koncesije, oziro-
ma izdelati poseben projekt, ki se brez od-
škodnine izloči iz koncesije zaradi pridobi-
tve nepovratnih sredstev.

Opombe k točki 6:
– Noben ponudnik ne more sodelovati v

razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi dru-
gega ponudnika.

– V postopku izbire najugodnejšega po-
nudnika bodo obravnavane le celovite po-
nudbe.

– Celotna ponudba mora biti jasna in čit-
ljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom
v zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov, medvrstičnega teksta in bri-
sanja.

– Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v drugem
jeziku, mora biti uradno prevedena in over-
jena.

– Vse stroške v zvezi s pripravo ponud-
be nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Merilo Procent

1. Ekonomska merila 25%
Cena očiščene vode v SIT/m3 25%
2. Tehnične rešitve 25%
Ustreznost tehnološke rešitve v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije 13%
Zanesljivost in trajnost obratovanja
sistema, tudi po prenehanju
koncesijskega razmerja
– investicijsko vzdrževanje
– obnove vitalnih delov sistema 12%
4. Kvalifikacija ponudnika 25%
Kadrovska sposobnost ponudnika
za izvedbo naročila 8%
Pozitivne reference za podobne naloge,
tudi v Sloveniji 8%
Finančna sposobnost ponudnika 9%
5. Preference koncedenta pri izbiri 25%
Ostale ugodnosti, ki jih lahko ponudi
ponudnik 25%
Skupaj 100%

8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
dnem objave tega razpisa in po vplačilu ne-
vračljivega zneska v višini 100.000 SIT na
ŽR Občine Mežica, št. 51830-630–25617
sklicna št. 00 352-05, in sicer vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v tajništvu Občine
Mežica.

Informacije v zvezi z razpisom daje Olga
Vršič, tel. 02/827-93-51.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb prične teči naslednji dan po ob-
javi tega javnega razpisa in izteče dne 20.
9. 2001 ob 12. uri.

Ponudbe v zaprti ovojnici z navedbo: “Ne
odpiraj – razpis za podelitev koncesije za
izgradnjo čistilne naprave in izvajanje go-
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spodarske javne službe čiščenja komu-
nalnih, odpadnih in padavinskih voda v
Občini Mežica morajo prispeti v tajništvo
Občine Mežica, 2392 Mežica, Trg svobo-
de 1, v zgoraj navedenem roku ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izte-
ka roka za predložitev ponudb ob 12.30 v
sejni sobi Občine Mežica, Trg svobode 1.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje ponudni-
ka.

10. Izbira koncesionarja: o izboru kon-
cesionarja bo v roku 60 dni izdana odloč-
ba. Vsi ponudniki na javnem razpisu imajo
položaj stranke v upravnem postopku.

Občina Mežica

Ob-52700

Komisija za oddajanje poslovnih pro-
storov občine Brežice v skladu s Pravilni-
kom o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. list RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov v

najem
Oddajajo se v najem poslovni prostori

v IC Slovenska vas, objekt 236, hangar
10, in sicer samo 1/2 – leva stran skupne
površine 639,30 m2, vključno s pravico
do uporabe funkcionalnega zemljišča.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovne pro-

store pod pogojem, da jih uporabi za po-
trebe svoje dejavnosti in na lastne stroške
izvede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini
Brežice in znaša mesečno 659,44 EUR v
tolarski protivrednosti na dan izstavitve ra-
čuna.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, Ce-
sta prvih borcev 18, soba št. 25, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po telefonu
07/499-15-30.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komi-
sija za oddajanje poslovnih prostorov v
najem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice. Nepopolnih vlog komisija pri odlo-
čanju o oddaji poslovnih prostorov v na-
jem ne upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokov-
ni usposobljenosti prosilca za opravljanje
dejavnosti, dokazilo o finančnem stanju
prosilca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-16/2001 (0515) Ob-52640
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na

podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/01):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ce-
lju,

– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem delovnem in socialnem sodišču
v Ljubljani;

b)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov

na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 5 prostih mest okrajnih sodnikov

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču na Ptuju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-52653
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00)
in drugega odstavka 1. člena statuta Javne-
ga zavoda Park Škocjanske jame v zvezi s
6. členom Zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01)
Vlada Republike Slovenije objavlja prosto
delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Park
Škocjanske jame.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje iz drugega odstavka 27.
člena statuta Javnega zavoda Park Škocjan-
ske jame:

– imeti morajo visoko izobrazbo ustrez-
ne smeri,

– imeti morajo najmanj deset let delovne
dobe,

– imeti morajo najmanj pet let delovnih
izkušenj na vodstvenih delih,

– imeti morajo sposobnost za organizi-
ranje in vodenje dela v zavodu,

– obvladati morajo najmanj en svetovni
jezik,

– biti morajo državljani Republike Slove-
nije.

Direktorja imenuje Vlada Republike Slo-
venije na predlog sveta zavoda.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od obja-

ve razpisa.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami se

pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Park Škoc-
janske jame - javni razpis, ne odpiraj« na
naslov: »Park Škocjanske jame« Škocjan 2,
6215 Divača.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od dneva objave javne-
ga razpisa.

Vlada
Republike Slovenije

Št. 215 Ob-52748
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto
predstojnika Urada župana in splo-

šnih zadev
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– višješolsko izobrazbo,
– opravljanje dela na vodilnih ali vodstve-

nih delovnih mestih najmanj 5 let,
– organizacijske in vodstvene sposobno-

sti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-

čen čas s polnim delovnim časom in štiri me-
sečnim poskusnim delom z možnostjo skleni-
tve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Št. 2/2001-679 Ob-52859
Razpisna komisija Javnega zavoda

Zdravstvenega doma Radeče na podlagi ko-
respondenčne seje Sveta zavoda z dne
20. 7. 2001 in 29. člena Statuta zavoda
razpisuje delovno mesto:

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Radeče.

Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje:

– ima visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na

ustreznih delih in nalogah,
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– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in opredeli

svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Mandat traja 4 leta in teče od dneva

izdaje soglasja za imenovanje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev naj kandidati pošljejo v 14
dneh po objavi na naslov: JZ Zdravstveni
dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče, z
oznako “za razpisno komisijo”. Kandidati bo-
do o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejemu
sklepa o imenovanju.

Razpisna komisija ZD Radeče

Ob-52860
Upravni odbor Kmetijske zadruge Trbov-

lje razpisuje delovno mesto
direktorja kmetijske zadruge.
Za direktorja kmetijske zadruge je lahko

imenovan za dobo 4 let, kdor poleg splo-
šnih z zakonom določenih pogojev izpolnju-
je še naslednje pogoje:

– visoka izobrazba agronomske, eko-
nomske ali pravne smeri,

– tri leta delovnih izkušenj, s tem, da
imajo prednost tisti, ki imajo delovne izkuš-
nje v kmetijskih zadrugah.

Prijavo z ustreznimi dokumenti je potre-
bno oddati v 15 dneh po objavi na naslov:
Kmetijska zadruga Trbovlje, z.o.o., Trg Fran-
ca Fakina 12, 1420 Trbovlje, s pripisom
“Prijava na razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Kmetijska zadruga Trbovlje

Druge objave

Ob-52729
Na podlagi sklepa o prodaji družbe To-

varna Muta kmetijska mehanizacija d.o.o.,
Koroška cesta 51, 2366 Muta, Slovenska
razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup 63,19% poslovnega deleža

družbe tovarna Muta kmetijska
mehanizacija d.o.o. in za nakup

terjatev Slovenske razvojne družbe d.d.
do navedene družbe

1. Predmet prodaje je 63,19% poslovni
delež družbe Tovarna Muta kmetijska me-
hanizacija, d.o.o., Koroška cesta 51, 2366
Muta in terjatev Slovenske razvojne družbe
d.d., Ljubljana, do navedene družbe, ki iz-
haja iz posojila št. 051/99-2 v višini
189,536.584,44 SIT z vsemi pripadki na
dan prodaje.

2. Ponudba se lahko nanaša samo na
odkup celotnega predmeta prodaje in mora
vsebovati naslednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarova-

nja plačila;
c) podatke o dosedanjem sodelovanju s

Tovarno Muta kmetijska mehanizacija
d.o.o.;

d) podatke o finančnem stanju ponudni-
ka (računovodske izkaze za leto 2000 in

oceno za leto 2001, obrazca BON 1 in
BON 2);

e) poslovni načrt družbe Tovarna Muta
kmetijska mehanizacija d.o.o. za obdobje
petih let s poudarkom na: predlogu razvoj-
ne strategije, širitvi tržnega deleža, pridobi-
tvi naložb v tehnologijo in modernizacijo
opreme, načinu zagotovitve dodatnih finan-
čnih sredstev za financiranje poslovanja, za-
gotavljanju obstoječih ali odpiranj novih de-
lovnih mest, kadrovanju oseb s potrebnimi
znanji;

f) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne ose-
be so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz so-
dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.

4. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini popolne ponudbe iz točke 2, h kate-
rim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 10,000.000 SIT.
Varščina se plača na žiro račun Slovenske
razvojne družbe d.d. št. 50102-627-7001
s pripisom: Varščina za ponudbo Tovarna
Muta kmetijska mehanizacija d.o.o., ali z
izročitvijo ustrezne bančne garancije na prvi
poziv v navedenem znesku z veljavnostjo
najmanj treh mesecev od poteka roka za
oddajo ponudb. Vse informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
vsak delavnik od 9. do 11. ure izključno na
Slovenski razvojni družbi d.d., – pri Igorju
Šimcu, tel. 01/5894-880. Ponudniki lahko
vpogledajo v dokumentacijo družbe in se
dogovorijo za ogled podjetja samo po pred-
hodnem dogovoru z navedeno osebo. Po-
nudnikom, ki ne bodo izbrani, se varščina
brez obresti vrne po 14. dneh po izboru
najboljšega ponudnika.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba d.d. Komisija bo oce-
njevala ponudbe na podlagi presoje kriteri-
jev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v
2. točki tega oglasa. Ponudniki bodo obve-
ščeni o izboru najugodnejšega ponudnika
po končanem zaključku postopka, vendar
najkasneje v roku dveh mesecev od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti po-
godbe o prodaji poslovnega deleža in terja-
tev z najboljšim ali s katerimkoli drugim po-
nudnikom.

7. Za pravočasne se bodo štele zgolj
ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slo-
venske razvojne družbe d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripi-
som: »Muta kmetijska mehanizacija, ponud-
ba na javno zbiranje ponudb – ne odpiraj«
najkasneje do dne 7. septembra 2001, do
12. ure.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Št. 880/01 Ob-52760

Preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov

borznega posrednika in člana uprave
družbe za upravljanje

Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena sklepa o določitvi progra-

ma in načina opravljanja preizkusa strokov-
nih znanj, potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika in člana uprave dru-
žbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/00),
objavlja datum in kraj preizkusa ter druge
podatke, povezane z opravljanjem preizku-
sa strokovnih znanj.

Preizkusi strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika ozi-
roma člana uprave družbe za upravljanje,
bodo potekali na sedežu Agencije za trg
vrednostnih papirjev v naslednjih terminih:

1. preizkus strokovnih znanj, potre-
bnih za opravljanje poslov borznega posre-
dnika – 11. 9. 2001,

2. preizkus strokovnih znanj, potre-
bnih za opravljanje poslov člana uprave dru-
žbe za upravljanje – 12. 9. 2001.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov borznega posrednika:

Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99).

2. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. – 495.
člen, 511 – 545. člen).

3. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97).

4. Zakon o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).

5. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ura-
dni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89,
45/89, 57/89):

– sklenitev pogodbe (26. – 45. člen),
– vrednostni papirji (234. – 256.

člen),
– hramba (712. – 721. člen),
– mandatna pogodba (749. – 770.

člen),
– komisija (771. – 789. člen).

6. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:

– prvo poglavje: Uvod (stran 19 – 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in

vrste gospodarskih pogodb (stran 23 – 30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe

(stran 31 – 36).
7. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
Sklop 2: Predpisi, ki se nanašajo na po-

slovanje z vrednostnimi papirji v tujini
1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni

list RS, št. 23/99, 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1 –

32. člen in 39. – 49. člen).
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-

dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 50/99,
37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10.

5. 1993; On investment services in the se-
curities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC, 31.
12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
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lating to undertakings for collective inves-
tment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: Pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov

1. Pravila in postopki poslovanja Ljub-
ljanske borze d.d, Ljubljana.

2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: Poznavanje namena, značilno-
sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije: Passtrak
Principles & Practices, General Securities
Representative, Dearborn Publishing, INC;
poglavje – Ecomomics page 304 – 317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 – 16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 – 128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10 – 16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 – 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (op-

cije, terminske pogodbe): Draško Veseli-
novič, Opcije in drugi terminski (izvedeni)
finančni instrumenti; GV, 1998, poglavja
1 – 6.

2. Investments, William F. Sharpe,
Gordon J. Alexander, Prentice-Hall Interna-
tional, Inc.,

3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: Finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 – 103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 – 42.

Sklop 7: Poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Izvajanje naročil, transakcije in po-
ravnava obveznosti iz poslov, sklenjenih za
račun strank: Barbara Dolenc, interno gra-
divo, 2000.

2. Poslovna etika: Investing and Risk
Management, Robert Lawrence Kuhn, Ro-
bert Boyden Lamb, Business one Irwin,
1990, Chapter 8; Ethics for investment ban-
kers, strani 185 – 203.

Literatura, ki se nanaša na preizkus stro-
kovnih znanj, potrebnih za opravljanje po-
slov člana uprave družbe za upravljanje:

Sklop 1: Predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje v Republiki Sloveniji

1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(Uradni list RS, št. 56/99).

2. Zakon o investicijskih skladih in dru-
žbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,
68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99,
56/99).

3. Zakon o gospodarskih družbah (Ura-
dni list RS, št. 30/93, 29//94, 45/94,

82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00, 45/01):

– delniška družba (1. – 24. člen, 29. –
66. člen, 169. – 398. člen, 460. – 495.
člen, 511 – 545. člen).

4. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št.
47/97).

5. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Uradni list RS, št. 23/99).

6. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 81/00, 124/00, 52/01):

– vzajemni pokojninski sklad (12. del,
poglavje 3),

– pokojninska družba (12. del, pogla-
vje 4),

– nadzor (12. del, poglavje 8).
7. Zakon o obligacijskih razmerjih (Ura-

dni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89,
45/89, 57/89):

– sklenitev pogodbe (26. – 45. člen),
– vrednostni papirji (234. – 256.

člen),
– hramba (712. – 721. člen),
– mandatna pogodba (749. –

770.člen),
– komisija (771. – 789. člen).

8. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:

– prvo poglavje: Uvod (stran 19 – 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti

in vrste gospodarskih pogodb (stran 23 –
30),

– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31 – 36).

9. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).

Sklop 2: Predpisi, ki se nanašajo na po-
slovanje z vrednostnimi papirji v tujini

1. Zakon o deviznem poslovanju (Uradni
list RS, št. 23/99, 35/01):

– poslovanje z vrednostnimi papirji (1 –
32. člen in 39. – 49. člen).

2. Sklep o pogojih in načinu nakupa vre-
dnostnih papirjev v tujini (Uradni list RS, št.
50/99, 44/01).

3. Sklep o načinu in pogojih, pod kateri-
mi nerezident kupuje vrednostne papirje v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 50/99,
37/00, 122/00, 4/01, 44/01).

Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC,

10. 5. 1993; On investment services in the
securities field.

2. Evropska direktiva 85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions re-
lating to undertakings for collective inves-
tment in transferable securities (UCITS).

Sklop 3: Pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih fi-
nančnih instrumentov

1. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.

Sklop 4: Poznavanje namena, značilno-
sti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in finančnih instrumentov

1. Osnove ekonomske teorije: PASSTRAK
Principles & Practices, General Securities Re-
presentative, Dearborn Publishing, INC; po-
glavje – Ecomomics page 304 – 317.

2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni in-
strumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 – 16.

3. Izdaja vrednostnih papirjev: PAS-
STRAK Principles & Practices, General Se-
curities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 – 128,

4. Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni ve-
stnik 10/97, strani 10 – 16 in Bančni ve-
stnik Izvedene finančne oblike in slovenski
finančni trgi (3) 12/97, strani 22 – 28.

Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni finančni instrumenti (opcije,

terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) finančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 – 6.

2. Investments, William F. Sharpe, Gor-
don J. Alexander, Prentice-Hall Internatio-
nal, Inc., Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.
: Investments, Irwin, Chicago.

Sklop 5: Finančna analiza
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja

podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Ga-
penski, Phillip R. Daves, Intermediate Fi-
nancial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 – 103.

2. Osnove vrednotenja vrednostnih pa-
pirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brig-
ham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 – 42.

Sklop 6: Poslovanje investicijskih skla-
dov

1. Fundamentals of Investing: Lawrence
J. Gitman, Michael D. Joehnk, HarperCol-
lins Publishers Inc., Seventh Edition, 1998
– poglavje 13; Mutual funds: An Indirect
Route to the Market, (strani 495 – 536).

Sklop 7: Poslovanje s strankami in po-
slovna etika

1. Poslovna etika: Investing and Risk Ma-
nagement, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185 – 203.

Zahteve kandidatov za opravljanje preiz-
kusa strokovnih znanj, potrebnih za oprav-
ljanje poslov borznega posrednika oziroma
člana uprave družbe za upravljanje, s prilo-
ženim potrdilom o plačilu takse, plačane na
žiro račun 50100-637-56507, sprejema
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljub-
ljana, Poljanski nasip 6 (telefon 01/280 04
00), najkasneje do deset dni pred rokom
opravljanja preizkusa strokovnih znanj.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Ob-52814
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slo-

venije št. 310-03/93-2/6-8 z dne 16. 10.
1995, 7. člena pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepa št. 11,
9. redne seje nadzornega sveta Rudnika
živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o. z dne
29. 5. 2001, objavlja Komisija za ugotavlja-
nje in sanacijo rudarske škode pri Rudniku
živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.

poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo

rudarske škode v letu 2001
Pismeni zahtevek za povračilo škode

lahko do 31. 8. 2001 vložijo vse pravne in
fizične osebe, ki so utrpele škodo na njiho-
vih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa
jim ta škoda v preteklih letih ni bila porav-
nana.
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Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.

Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremični-
ne – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino, ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi po-
datke o že izplačanih odškodninah iz naslo-
va rudarske škode.

Upravičencem, ki so zahtevek vložili v
letih 1996, 1997, 1998, 1999 in 2000,
dokumentacije iz prejšnjega odstavka, za-
htevku ni potrebno ponovno prilagati.

Upravičenci pošljejo zahtevek s priloga-
mi na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju d.o.o. - Arkova 43, 5280 Idrija, v
zaprti kuverti, s pripisom: “Za rudarsko ško-
do”.

Komisija bo na podlagi ugotovitev pose-
bne strokovne komisije, ki bo ugotovila viši-
no škode in v kolikšni meri je ta posledica
rudarjenja, izdelala prioritetni vrstni red upra-
vičencev do povračila škode v letu 2001.
Povračilo škode se bo izvajalo na podlagi
računov oziroma situacij v okviru sredstev
odobrenih v proračunu Republike Slovenije
za leto 2001.

V letu 2001 je za povračilo rudarske ško-
de odobrenih 63,052.000 SIT.

Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke. Dodatne informacije dobijo upra-
vičenci pri vodji finančno-komercialne slu-
žbe Katji Lapajnetovi, na sedežu Rudnika
živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arko-
va 43, ali po tel. 05/37-73-811, interna
215, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju
d.o.o.

Št. 40307-5/01-4/5 Ob-52816
Na podlagi Navodila za oddajo javnega

naročila male vrednosti Občina Sežana ob-
javlja

javno povabilo
k dvigu dokumentacije za oddajo

ponudb za izbiro izvajalca za vodenje
inženiringa in nadzora pri izvajanju

investicije rekonstrukcije in dozidave
Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana

Orientacijska vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

Zainteresirani ponudniki dvignejo potre-
bno dokumentacijo za izvedbo javnega na-
ročila na naslovu naročnika od 30. 7. 2001
dalje od 8. do 11. ure. V navedenem času
imajo ponudniki možnost ogleda projektne
dokumentacije.

Rok trajanja izvajanja inženiringa in nad-
zora – za celotno obdobje poteka investici-
je, do zaključka, predvidoma 2004.

Storitve se bodo izvajale v skladu s pote-
kom investicije v soodvisnosti od zagotov-
ljenih proračunskih sredstev za vsako pro-
računsko obdobje posebej.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo od-
visen od ponudbene cene in kvalitete refe-
renc.

Pisne ponudbe lahko ponudniki predlo-
žijo osebno ali po pošti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Seža-
na, do 10. 8. 2001 do 11. ure v zaprti

kuverti s pripisom “Vodenje inženiringa in
nadzora za Osnovno šolo Srečka Kosovela
Sežana – Ne odpiraj”.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 16. 8. 2001.

Kontaktna oseba naročnika je Laura
Strajnar, strokovna delavka na področju dru-
žbenih dejavnosti, tel. 05/731-10-100.

Občina Sežana

Ob-52817
Na podlagi Navodila za oddajo javnega

naročila male vrednosti Občina Sežana ob-
javlja

javno povabilo
k dvigu dokumentacije za oddajo

ponudb za izbiro izvajalca za vodenje
inženiringa in nadzora pri izvajanju

investicije rekonstrukcije in dozidave
Zdravstvenega doma Sežana

Orientacijska vrednost naročila je
4,000.000 SIT.

Zainteresirani ponudniki dvignejo potre-
bno dokumentacijo za izvedbo javnega na-
ročila na naslovu naročnika od 30. 7. 2001
dalje od 8. do 11. ure. V navedenem času
imajo ponudniki možnost ogleda projektne
dokumentacije.

Rok trajanja izvajanja inženiringa in nad-
zora je za celotno obdobje poteka investici-
je, do zaključka, predvidoma do 2003.

Storitve se bodo izvajale v skladu s pote-
kom investicije v soodvisnosti od zagotov-
ljenih proračunskih sredstev za vsako pro-
računsko obdobje posebej.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo od-
visen od ponudbene cene in kvalitete refe-
renc.

Pisne ponudbe lahko ponudniki predlo-
žijo osebno ali po pošti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
do 10. 8. 2001 do 11. ure v zaprti kuverti s
pripisom “Vodenje inženiringa in nadzora za
Zdravstveni dom Sežana – Ne odpiraj”.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 16. 8. 2001.

Kontaktna oseba naročnika je Laura
Strajnar, strokovna delavka na področju dru-
žbenih dejavnosti, tel. 05/731-10-100.

Občina Sežana

Št. 118-01-002/01-003 Ob-52818

Obvestilo

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi obvestila pristojnih nem-
ških organov objavlja listo območij v Zvezni
Republiki Nemčiji, ki so v tretjem tromese-
čju leta 2001 zaprta za izvajanje novih delo-
vršnih pogodb v okviru kontingenta delov-
nih dovoljenj, dodeljenega Republiki Slove-
niji na podlagi Sporazuma o zaposlovanju
detaširanih delavcev iz Republike Slovenije
v Zvezni republiki Nemčiji (Ur. l. RS, št.
3/92 - Mednarodne pogodbe).

Zaprta so območja, ki jih pokrivajo na-
slednji Uradi za delo:

031 Neubrandenburg
032 Rostock
033 Schwerin
034 Stralsund
035 Cottbus
036 Eberswalde

037 Frankfurt (Oder)
038 Neuruppin
039 Potsdam
042 Dessau
043 Halberstadt
044 Halle
045 Magdeburg
046 Merseburg
047 Sangerhausen
048 Stendal
049 Wittenberg
070 Altenburg (Th)
071 Annaberg
072 Bautzen
073 Chemnitz
074 Dresden
075 Leipzig
076 Oschatz
077 Pirna
078 Plauen
079 Riesa
092 Zwickau
093 Erfurt
094 Gera
095 Gotha
096 Jena
097 Nordhausen
098 Suhl
217 Bremerhaven
333 Dortmund
341 Duisburg
345 Gelsenkirchen
BA Berlin

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 2/05-11-211/01-3 Ob-52827
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Miodraga
Jovičevića, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Mio-
dragu Jovičeviću, roj. 21. 1. 1975, s prijav-
ljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jak-
čeva ulica 2, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Irena Zgonc, delavka Upravne
enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njun pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-211/01-3 Ob-52828
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
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Evidenca statutov
sindikatov

Ob-52656
V pravilih sindikata Trak Mengeš, ki se

hranijo v Upravni enoti Domžale pod zapo-
redno št. 15 od 23. 4. 1993 dalje, se spre-
meni sedež sindikata, tako da se glasi: Sin-
dikat podjetja Trak, Šaranovičeva 35,
1232 Vir pri Domžalah.

Št. 024-51/93 Ob-52657
Statut sindikata vzgoje, izobraževanja in

znanosti Slovenije, Srednje kovinarske in ce-
stnoprometne šole Škofja Loka, Podlubnik
1b, vpisana v evidenco statutov sindikatov
dne 29. 11. 1993, pod zap. št. 51, ki odslej
nosi naziv: Statut sindikata vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije – SVIZ Šola
za strojništvo Škofja Loka, Podlubnik 1b,
je bil zaradi spremembe naziva šole spreme-
njen, na zboru dne 20. 6. 2001.

Sprememba naziva je vpisana v eviden-
co pod zaporedno številko 72, z dne 16. 7.
2001.

Sindikatu vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije – SVIZ Šola za strojništvo

Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) in
pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-
032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Tomaža Rodeta, sedaj neznanega prebivali-
šča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki To-
mažu Rodetu, roj. 26. 3. 1967, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Rezi-
janska ulica 14, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Irena Zgonc, delav-
ka Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-11-211/01-3 Ob-52829
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Seada
Subašića, sedaj neznanega prebivališča, iz-
daja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Sea-
du Subašiću, roj. 21. 9. 1958, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Prisoj-
na ulica 1, sedaj neznanega prebivališča,
se postavi Irena Zgonc, delavka Upravne
enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njun pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Škofja Loka, je dodejena matična številka
Statističnega urada Republike Slovenije –
5965098.

Št. 024-2/2001 Ob-52858
Upravna enota Ajdovščina sprejme v

hrambo pravila Osnovne organizacije sin-
dikata upravnih organov Občine Ajdov-
ščina, s sedežem v Ajdovščini, Cesta 5.
maja 6/a, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov, dne 19. 7. 2001, pod zaporedno
številko 48.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30724-1/01-3 Ob-52730
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 19. 7. 2001 na zahtevo podjetja Ljub-
ljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1113 Ljubljana, uvedel postopek za izda-
jo negativnega izvida v smislu 8. člena
ZPOmK. Predmet postopka je presoja Po-
godbe o dolgoročni združitvi sredstev, ki
vsebuje tudi določbo o načinu oblikovanja
odkupne cene za mleko.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter do-
kumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali sta-
tus udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postop-
ku.

Urad RS za varstvo kulture

Št. 3071-18/01-6 Ob-52813
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 19.
7. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Cesta na Okroglo 3, Naklo in PPC Go-
renjski sejem, Stara cesta 25, Kranj,
skladna s pravili konkurence in da ji urad
ne bo nasprotoval.

Podjetji sta dne 21. 5. 2001 podpisali
pogodbo o pripojitvi, s katero sta se spo-
razumeli, da se družba Gorenjski sejem
pripoji Živilom in s pripojitvijo preneha. V
zadevnem primeru gre za koncentracijo v
smislu določb 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevanega
trga trgovine na drobno z izdelki za vsakda-
njo rabo ter trga prirejanja razstav, kongre-
sov in sejmov ni izkazan resen sum, da bi
bila koncentracija neskladna s pravili kon-

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za

zagotavljanje
likvidnosti proračuna

Št. 403-14/01 Ob-52887
V skladu z navodilom o pogojih ter na-

činu ponudbe prostih denarnih sredstev
oziroma prostega namenskega premože-
nja Ministrstvu za finance (Ur. l. RS,
št. 81/00) objavljamo napoved potrebnih
denarnih sredstev za zagotavljanje likvi-
dnosti proračuna Republike Slovenije v
avgustu 2001.

Ministrstvo za finance sprejema ponud-
be za nakup zadolžnic v skupni vrednosti do
4.000 mio SIT. Ministrstvo za finance bo
vpisovalo zadolžnice med 1. 8. 2001 in
31. 8. 2001.

Najmanjši znesek ponudbe za nakup za-
dolžnic znaša 50 mio SIT.

Zavezanci za ponudbo prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance pošljejo
ponudbe za nakup zadolžnic po faksu na
številko 01/425-70-66.

Ministrstvo za finance

kurence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pra-
vili konkurence, zato urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-52854
V skladu z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi skle-
pa skupščine družbe z dne 27. 6. 2001,
direktor družbe Cimex trgovina, izvoz-uvoz,
leasing in zastopanje, d.o.o., Koper, s se-
dežem v Kopru, Ferrarska 10, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ko-
pru pod vložno številko 1/01520/00 ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet dne 27. 6. 2001:
Osnovni kapital, ki znaša v nominalni vre-

dnosti 13,510.000 SIT se zmanjša za no-
minalno vrednost 11,410.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
2,100.000 SIT.
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Direktor poziva upnike, da se izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Cimex, d.o.o., Koper

Ob-52855
Skupščina družbenikov Gold Koper,

d.o.o., sprejme na podlagi določb 439. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) in
določil družbene pogodbe družbe Gold Ko-
per, d.o.o.

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
z dnem 30. 4. 2001 zaradi pokrivanja

izgube:
Osnovni kapital družbe na dan 30. 4.

2001 znaša 353,006.507,60 SIT.
Izguba družbe na dan 30. 4. 2001 zna-

ša 243,248.504,99 SIT.
Revalorizacijski popravek izgube znaša

96,882.222,87 SIT.
Izguba družbe in revalorizacijski popra-

vek izgube se pokrijeta iz:
– prenesenega čistega dobička iz prete-

klih let: 11,865.543,01 SIT,
– revalorizacijskega popravka prenese-

nega dobička: 1,080.655,87 SIT,
– revalorizacijskega popravka osnovne-

ga kapitala: 78,431.008,59.
Preostanek izgube se pokrije iz osnov-

nega kapitala družbe: 248,753.520,39 SIT.
Po pokritju celotne izgube in zmanjšanju

osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgu-
be znaša nov osnovni kapital družbe na dan
30. 4. 2001: 104,252.987,21 SIT.

V novem osnovnem kapitalu družbe ima
družbenik

– Emona Obala Koper delež v višini
102,689.192,40 SIT oziroma 98,5%,

– Česnik Egon delež v višini
1,563.794,81 SIT oziroma 1,5%.

Poslovodja družbe s to objavo poziva upni-
ke, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali sogla-
šajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Gold Koper, d.o.o.
direktor

Egon Česnik

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

Ob-52953
Na podlagi 40. in 41. člena statuta Nama

d.d. Ljubljana, uprava popravlja objavo 7. re-
dne skupščine delničarjev Nama Trgovsko po-
djetje d.d. Ljubljana, ki je bila objavljena 20.
7. 2001 v Delu in Uradnem listu RS, št. 60.

V 7. točki dnevnega reda v predlogu
porabe dobička se spremeni drugi stavek,
ki sedaj glasi: Do dividend so upravičeni
delničarji Name d.d. Ljubljana, vpisani v del-
niško knjigo pri KDD na dan 30. 8. 2001.

Uprava Nama d.d. Ljubljana

Št. 02-260/1-01 Ob-52529
Na podlagi 48. člena statuta družbe Gra-

fika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo

d. d., Nova Gorica, Sedejeva 4, uprava druž-
be sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d. d. Nova Gorica,

Sedejeva 4,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2001 ob 13.

uri na sedežu družbe, Sedejeva 4, Nova
Gorica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Olivija Vodopivec, za prešte-
valki glasov pa Danijela Šuligoj in Lidija Ma-
rušič. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Eva Lučovnik.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave, ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenja revizorja skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2000 v predlaga-
nem besedilu.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme naslednji sklep o razporeditvi
dobička:

– revalorizirani dobiček iz prejšnjih let
znaša 222,880.471,21 SIT,

– čisti dobiček iz leta 2000 v višini
15,234.914,01 SIT ostane nerazporejen,

– dobiček iz leta 1995 v višini
20,218.800 SIT se nameni za izplačilo divi-
dend,

– ostanek dobička iz preteklih let v višini
168,500.874,15 SIT ostane nerazporejen.

Za sklad lastnih delnic se nameni
34,160.787,06 SIT. Del sredstev v višini
23,649.340,45 SIT se nameni iz dobička
iz leta 1995, del v višini 10,511.446,61
SIT pa iz revalorizacije dobička preteklih let,
tako da ostaja v višini 100,000.000 SIT.

Bruto dividenda na delnico znaša 70 SIT
in se bo izplačevala do 31. 12. 2001 v
nerevaloriziranih zneskih. Do izplačila divi-
dende so upravičeni delničarji, ki so vpisani
v centralnem registru pri KDD na dan 31. 8.
2001.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijska družba KPMG
Slovenija d. o. o. Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu upra-
ve, na sedežu družbe in so vpisani v central-
nem registru pri KDD po stanju na zadnjega
dne prijavnega roka.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Grafika Soča, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-52639
Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice

d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje

15. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,

ki bo 30. 8. 2001 ob 9. uri v 5.nadstro-
pju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Celov-
ška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

se sprejme naslednji sklep: za predsednika
15. redne skupščine se izvoli Matjaža Gan-
tarja za preštevalki glasov Spomenko Slu-
ganovič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000 z revizorskim in
aktuarskim mnenjem.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo 2000 v predlože-
nem besedilu z mnenjem pooblaščenega
revizorja in pooblaščenega aktuarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la notranje revizije za poslovno leto 2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo notranje revizije
za poslovno leto 2000 v predloženem be-
sedilu.

4. Ugotovitev poslovnega izida leta 2000
in njegovo razporejanje ter delitev dobička
iz preteklih let.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

1. Izguba iz poslovanja za leto 2000 zna-
ša 926,014.462,76 SIT in se ne pokriva.

2. Nerazporejen dobiček zdravstvenih
zavarovanj v višini 20,006.890,51 SIT iz
leta 1996 in revalorizacijski popravek ne-
razporejenega dobička zdravstvenih zava-
rovanj iz leta 1996 v višini 5,381.960,61
SIT se razporedita na obveznost iz naslova
drugih deležev v dobičku v višini 10% -
2,000.689,05 SIT in 538.196,06 SIT, raz-
lika v višini 90% nerazporejenega dobička –
18,006.201,46 SIT in revalorizacijskega
popravka nerazporejenega dobička –
4,843.764,55 SIT se razporedi za pokriva-
nje nekrite izgube ostalih zavarovanj iz leta
1996.

3. Razlika nekrite izgube ostalih zavaro-
vanj v višini 277,561.233,18 SIT iz leta
1996 in revalorizacijski popravek nekrite iz-
gube iz leta 1996 v višini 79,008.434,70
SIT se pokrijeta v breme revalorizacijskega
popravka osnovnega kapitala.
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4. Del nerazporejenega dobička iz živ-
ljenjskih zavarovanj iz leta 1999 v višini
12,225.625 SIT se razporedi za pripis do-
datnih zavarovalnih vsot življenjskim zavaro-
vancem.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda v sedmih dneh od obja-
ve sklica zasedanja skupščine. Predlogi mo-
rajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skup-
ščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo družbi tako, da družba
prejme prijavo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Kolikor se zasedanja
skupščine udeleži pooblaščenec, mora pre-
dložiti družbi pooblastilo v pismeni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-52641
Na podlagi točke 45. Statuta družbe HTP

Simonov zaliv d.d. Izola in skladno z določ-
bami Zakona o gospodarskih družbah upra-
va družbe sklicuje

3. redno sejo skupščine
delniške družbe HTP Simonov zaliv d.d.

Izola,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2001 ob 12.

uri na sedežu družbe v Izoli, Morova 6a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje

sklepčnosti, potrditev dnevnega reda skup-
ščine in imenovanje delovnih organov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Antona Kovšca in za prešte-
valki glasov Rebeko Strupar in Slavico Ko-
ren.

Zasedanju skupščine bo prisostvoval
vabljeni notar Dravo Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo za poslovno
leto 2000.

3. Razdelitev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta

2000 v višini 16,945.000 tolarjev ostane
nerazporejen.

4. Sprememba članov nadzornega sve-
ta.

Predloga sklepov: skupščina ugotovi, da
sta na podlagi njunih odstopnih izjav z dnem
19. 7. 2001 iz nadzornega sveta kot pred-

stavnika delničarjev izstopila Anton Kovšca
in Dean Kocjančič.

Na predlog nadzornega sveta se za nova
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev imenujeta Mira Veljič in Aljoša
Tomaž.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 2001 revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 111.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovnik od 11. do 13. ure na
sedežu uprave družbe v Izoli, Morova 6a.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-
niti zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni
pred skupščino prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v delniško knji-
go po stanju zadnjega dne prijave na skup-
ščino. Glasuje se na podlagi glasovnice, ki
jo delničar prejme ob vstopu v prostor skup-
ščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da vsaj pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine potrdijo svojo prisot-
nost ter z osebno izkaznico ali z drugim
ustreznim identifikacijskim dokumentom
prevzamejo glasovalne lističe in gradivo.

Morebitne nasprotne predloge lahko del-
ničarji sporočijo upravi v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine, vendar le
pisno in z ustrezno obrazložitvijo.

Skupščina veljavno odloča, če je prisot-
nih več kot 15 odstotkov glasov. Če skup-
ščina ob času sklica ne bi bila sklepčna, se
bo z istim dnevnim redom ponovno sestala
istega dne ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

HTP Simonov zaliv, d.d., Izola
direktor

Rajko Rešek univ. dipl. ek.

Št. 84 Ob-52652
Na podlagi 8. člena statuta delniške dru-

žbe Gozdnega gospodarstva Slovenj Gra-
dec d.d., sklicuje uprava

3. skupščino delničarjev
delniške družbe Gozdnega

gospodarstva Slovenj Gradec d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2001 ob 13. uri v

prostorih gostilne Murko, Francetova 24,
Slovenj Gradec z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Jožeta Logarja, za
preštevalca glasov se izvolita Milan Pirnat in
Joža Radoševič ter ugotovi navzočnost vab-
ljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 2000 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo uprave o poslovanju družbe Goz-
dno gospodarstvo Slovenj Gradec d.d. za

leto 2000 z mnenjem revizorja in nadzorne-
ga sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave dru-
žbe in na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta družbe, se čisti dobiček za
leto 2000 v višini 45,808.509,89 SIT raz-
poredi za izplačilo dividend delničarjem v
višini 10,608.630 SIT, tako da znaša bruto
dividenda na eno delnico 30 SIT; za nagra-
de nadzornega sveta 1,374.000 SIT; za
nagrado upravi družbe 1,745.629 SIT; za
gospodarnost zaposlenim po Pravilniku o
urejanju osebnih dohodkov družbe
1,374.000 SIT in 30,706.250,89 SIT do-
bička ostane nerazporejenega. Dividenda
se izplača v 60 dneh po skupščini.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje računovod-

skih izkazov družbe za leto 2001 se imenuje
ITEO – Podjetje za revizijo Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

in njihovi pooblaščeni. Pooblastilo mora biti
pisno in dostavljeno družbi najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v del-
niški knjigi pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino. Delničarji se prijavijo
pisno – osebno ali s priporočeno pošiljko
najkasneje tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se pol ure pred
pričetkom seje prijavijo predstavniku dru-
žbe na mestu, kjer bo seja. S podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gla-
sovalne lističe.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 14. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec d.d.

uprava

Ob-52654
Na podlagi 67. člena statuta družbe Ig-

mat, Inštitut za gradbene materiale, d.d.,
Polje 351 c, 1260 Ljubljana-Polje, uprava
sklicuje

4. skupščino delničarjev
družbe IGMAT, d.d. Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 3. 9. 2001 ob 16.
uri v prostorih Igmat, d.d., Polje 351 c,
1260 Ljubljana - Polje.

Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in

izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov.
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2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in poročila upra-
ve se sprejme letno poročilo za leto 2000.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička, ki glasi: dobiček za
leto 2000 ostane nerazporejen. Dobiček iz
leta 1996 v višini 14,838.523,31 SIT, ter
dobiček iz leta 1997 v višini 12,229.206,69
SIT se razdeli za dividende in nagrade upra-
vi, delavcem s posebnimi pooblastili in čla-
nom nadzornega sveta kot sledi:

– za dividende 25,302.600 SIT, kar zna-
ša 450 SIT/bruto na delnico,

– za nagrado upravi bruto 500.000 SIT,
– za nagrado 5 delavcem s posebnimi

pooblastili skupno bruto 765.130 SIT,
– za nagrado predsedniku nadzornega

sveta bruto 200.000 SIT,
– za nagrado članoma nadzornega sveta

skupno bruto 300.000 SIT,
Preostanek dobička iz leta 1997 v zne-

sku 37,110.845,65 SIT ostane nerazpore-
jen.

4. Razno.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo upravi družbe. Prijave mora upra-
va družbe prejeti najkasneje do četrtka 30.
8. 2001. Pooblaščenci morajo prijavi prilo-
žiti tudi pisno pooblastilo.

Udeležence prosimo, da pridejo na za-
sedanje skupščine vsaj pol ure pred začet-
kom in s podpisom potrdijo svojo udeležbo
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica na zasedanje skupščine.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
med 8. in12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v sedmih dneh po objavi skli-
ca skupščine priporočeno ali jih vložijo ne-
posredno na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 17. uri. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Igmat, d.d., Ljubljana-Polje
uprava

Št. 192413 Ob-52658
Na podlagi 39. člena satuta družbe Elek-

tro Celje, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., uprava sklicuje

4. skupščino družbe
Elektro Celje, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje,

ki bo dne 31. avgusta ob 10. uri na
sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a (sejna
soba – IV. nadstropje), z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se, da je skupščina sklep-
čna.

Za predsedujočega skupščine se izvoli
Matjaža Logarja.

Izvoli se verifikacijska komisija v sestavi:
– predsednik: Vladimir Verzegnassi,
– preštevalca glasov: Irena Jančič in Bo-

ris Jereb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nevenka Tory.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000

z mnenjem revizorja.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me letno poročilo za leto 2000 v predlože-
nem besedilu z mnenjem revizorja in nad-
zornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: v letnem poro-
čilu ugotovljena revalorizirana izguba na dan
31. 12. 2000, ki znaša 7,179.999 tisoč
SIT, ostane nepokrita.

4. Sprejem temeljev poslovne politike in
prioritetne dejavnosti družbe Elektro Celje,
d.d.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me temelje poslovne politike in prioritetne
dejavnosti družbe Elektro Celje, d.d. v pre-
dloženem besedilu.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Uprava predlaga skupščini, da ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predla-
gane spremembe in dopolnitve in čistopis
statuta družbe. Spremembe in dopolnitve
statuta družbe Elektro Celje, javnega podje-
tja za distribucijo električne energije, d.d.
začnejo veljati z dnem vpisa v sodni regi-
ster.

6. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina delni-
čarjev odpokliče članico nadzornega sveta
Mojco Kert–Kos.

Skupščina delničarjev imenuje Jolando
Veršič-Žabjek za članico nadzornega sveta,
predstavnico delničarjev.

Imenovanje traja do konca mandatnega
obdobja.

7. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzor-
nega sveta družbe.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme sklep: sejnina za predsednika nad-
zornega sveta znaša 40.000 SIT neto, za
člana pa 35.000 SIT neto. Sejnina se izpla-
ča samo za opravljeno sejo, če je predse-
dnik oziroma član na tej seji prisoten. Pred-
sedniku oziroma članu družba izplačuje tudi
upravičene potne stroške.

8. Imenovanje 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.

9. 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 zasednja 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.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo 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 kapitala.

Elektro Celje, d.d., Celje
direktor

Peter Petrovič, univ. dipl. inž. str.

Št. 11/01 Ob-52659
Na podlagi določil točke 11.2. statuta

družbe Primorski skladi d.d. Koper, uprava
sklicuje

9. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Primorski skladi d.d.

Koper,
ki bo v petek, 31. avgusta 2001 v sejni

sobi družbe, Pristaniška 12/V, ob 13. uri, z
nasledjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Žarka Ždraliča, za preštevalki
glasov pa Tatjano Cepak in Tadejo Višič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi dobička poslovnega leta 2000.

Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-
ta 2000, v višini 76,899.166,09 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Volitve nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: za nadomestnega člana
nadzornega sveta, se izvoli Aleksander Lo-
zej.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta ter statut v čistopisu.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

2001.
Predlog sklepa: za revizorja za pregled

poslovanja družbe v poslovnem letu 2001
se imenuje revizorsko hišo Ernst & Young
d.o.o. iz Ljubljane. V kolikor revizorska hiša
bistveno spremeni dosedanje pogoje, je
nadzorni svet pooblaščen izbrati drugega
revizorja.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov in spremembe statuta, s čistopisom, so
na voljo na sedežu družbe. Pravico udelež-
be na skupščini imajo lastniki delnic, v ko-
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rist katerih bodo te, na dan skupščine, vknji-
žene v delniško knjigo družbe, oz. njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na
skupščini.

Primorski skladi, d.d., Koper
predsednik nadzornega sveta

Žarko Ždralič
predsednik uprave

Dušan Jereb

Ob-52672
Uprava družbe Avtoservis Gorica d.d.,

Vojkova 49, Nova Gorica, sklicuje

7. skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 8. 2001 ob 10. uri, v
prostorih Krajevne skupnosti Nova Gorica -
Center, Erjavčeva 4, 5000 Nova Gorica.
Na skupščini se bo obravnaval sledeči dnev-
ni red:

1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Ljubo Peče, za preštevalca
glasov pa Franka Vendramin in Jože Muro-
vec.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 2000.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta, se sprejme pre-
dloženo letno poročilo za leto 2000.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček ustvarjen v letu

2000, ki znaša 13,686.000 SIT ostane v
celoti nerazporejen.

Revalorizacijski popravek dobička iz leta
1997 v višini 1.212.000 SIT in del nerazpo-
rejenega dobička iz leta 1999 v višini
2.288.000 SIT se nameni za dividende del-
ničarjev.

Dividende se izplačajo v revaloriziranem
znesku do dneva izplačila.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so na dan 28. 8. 2001 vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depot-
ni družbi v Ljubljani.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2001 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska
21, Ljubljana.

Predlagatelja vseh sklepov, razen pre-
dloga sklepa k točki 4, sta uprava in nadzor-
ni svet družbe. Predlagatelj predlogov skle-
pov k 4. točki dnevnega reda je nadzorni
svet.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe v
centralnem registru nematerializiranih vre-
dnostnih papirjev pri Klirinško depotni dru-
žbi v Ljubljani, na dan 31. 7. 2001, oziro-
ma njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci. Delničarje pozivamo, da se prijavi-
jo najkasneje 1 uro pred pričetkom
skupščine na tajništvu družbe pri ga. Ven-
dramin. Kolikor se bo delničar skupščine
udeležil po pooblaščencu oziroma zakoni-
temu zastopniku, ob prijavi predloži tudi
pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za
zakonito zastopanje.

Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji z glasovalno pra-
vico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov
zastopanega osnovnega kapitala. Če ob do-
ločenem času skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11. uri na istem mestu. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je vsem
delničarjem na vpogled v prostorih tajništva
Avtoservisa Gorica d.d., Vojkova 49, v Novi
Gorici, od 27. 7. 2001 naprej, vsak delav-
nik od 9. do 11. ure.

Avtoservis Gorica, d.d., Nova Gorica
direktor

Mitja Simčič, univ. dipl. inž. str.

Ob-52678
Na podlagi določb Statuta delniške dru-

žbe SGP Zasavje Trbovlje, d.d. uprava
sklicuje

5. skupščino družbe,

ki bo v petek, dne 31. 8. 2001 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednico skup-
ščine imenuje Danica Klemenc, za prešte-
valca glasov pa Vilma Strniša in Simona Vrb-
njak. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 2000.

3. Sklepanje o razporeditvi čistega do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne čisti dobiček iz leta 2000 v znesku
33,981.081,43 SIT nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2001 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Dunajska 21, Ljub-
ljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, predstavniki zapo-
slenih.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši dosedanji nadzorni svet z
dnem 14. 10. 2001, ko mu poteče mandat
in se z istim dnem izvoli nadzorni svet v
naslednji sestavi:

1. Branko Lapornik,
2. Samo Pajer,
3. Zdravko Stradar,
4. Zvone Viharev.
za mandatno obdobje 4 let.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev izvolil naslednja člana nadzornega sve-
ta s strani predstavnikov zaposlenih:

1. Pavle Pražnikar,
2. Bojan Vezovišek,
za mandatno obdobje 4 let.
6. Spremembe in dopolnitve statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremem-
be in dopolnitve statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo pred sejo skupščine prijavili svo-
jo udeležbo na sedežu uprave družbe naj-
manj 3 dni pred skupščino in so vpisani v
delniško knjigo na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina po-
novno sestane pol ure kasneje z istim dnev-
nim redom. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Splošno gradbeno podjetje Zasavje
Trbovlje, d.d.

Ob-52679
Direktor družbe Iskra – Stikalni elementi

d.d. Videm-Dobrepolje, sklicuje na podlagi
določil Zakona o gospodarskih družbah in
statuta delniške družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Iskra-Stikalni elementi

d.d.
ki bo dne 27. 8. 2001 ob 15. uri v

prostorih družbe, Predstruge 29, Videm-Do-
brepolje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: uprava otvori skupščino

in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles in potrditev

dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 2000, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega

mnenja nadzornega sveta, dobiček družbe
za leto 2000, v znesku 5,107.974,53 SIT
ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja imenu-
je predlagana revizijska hiša.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.
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Predlog sklepa: na predlog direktorja se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
v predlaganem besedilu.

7. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina odpokliče član nadzornega
sveta Tomaža Lovšeta.

Imenuje se nadomestni član po prilože-
nem predlogu.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Nasprotni predlogi
Delničarji naj morebitne predloge k po-

sameznim točkam dnevnega reda, glede ka-
terih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo direktor-
ju v sedmin dneh po objavi sklica skupšči-
ne. 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 dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in spremembe ter dopolnitve statuta so na
vpogled delničarjem na sedežu družbe,
Predstruge 29, v tajništvu, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od objave do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Iskra-Stikalni elementi d.d.
direktor

Matjaž Seljak

Št. 010018 Ob-52682
Na podlagi 7.2 točke statuta družbe Is-

kra elektrozveze, d.d. Ljubljana, Stegne 11,
uprava družbe vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Iskra Elektrozveze, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2001 ob 9.

uri v M hotelu d.o.o., Derčeva ulica 4, Ljub-
ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Danico Klemenc, za prešte-
valki glasov pa Olgo Sečnik in Tanjo Kušar.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Berden.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo družbe za leto
2000 v predlaganem besedilu, skupaj z

mnenjem revizorske družbe KPMG d.o.o.,
Ljubljana.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne izguba v višini 147,557.805,99 SIT iz
poslovnega leta 2000, nepokrita.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 imenuje revizijsko družbo KPMG
d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine prija-
vili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ni sklepčna, se bo ponovno sestala
pol ure kasneje. V tem primeru bo skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala družbe.

Iskra elektrozveze, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-52737
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Da-

imond Trgovina in zastopanje d.d. Ulica
Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Go-
rica, uprava sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,

v torek dne 28. 8. 2001 ob 14. uri v
sejni dvorani Območne obrtne zbornice v
Novi Gorici, Ul. Gradnikove brigade št. 6.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja, izvolitev pred-
sedujočega skupščini.

Predlog sklepa: za predsedujočega
skupščini se izvoli Dragoljevič Žarko.

2. Izvolitev dveh preštevalcev in zapisni-
karja.

Predlog sklepa: za preštevalki glasov se
predlaga skupščini v izvolitev Mateja Stanič
Rudolf in Krapež Iva.

Za zapisnikarja se predlaga skupščini v
izvolitev Rajer Pave.

3. Poročilo uprave o izvedbi sklepov 1.
redne skupščine družbe z dne 24. 8. 2000.

4. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe,
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 2000 v predloženem besedilu skupaj z
mnenjem pooblaščenega revizorja.

5. Razporeditev dobička leta 2000 in
dobička iz preteklih let.

5.1. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta
družbe, čisti dobiček leta 2000 v znesku
315,203.638,87 SIT ostane nerazporejen.

5.2. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta
družbe, v letu 2001 družba ne izplača divi-
dend za leto 2000 oziroma za namen divi-
dend se ne koristi nerazporejenega čistega
dobička niti revalorizacijskega popravka či-
stega dobička iz preteklih let.

5.3. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta
družbe se za nagrado upravi družbe za leto
2000, Makorič Vladimirju izplača
6,399.687,40 SIT bruto na način in po do-
ločilih 64. člena statuta družbe. Za izplačilo
se razporedi revalorizacijski popravek čiste-
ga dobička iz leta 1994. Izplačilo se izvrši
do 30. 9. 2001.

5.4. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju Nadzornega sveta
družbe se za nagrado nadzornemu svetu
družbe, ki je bil izvoljen na skupščini družbe
24. 8. 2000, za sorazmerni del leta 2000,
izplača 1,599.921,84 SIT bruto na način in
v razmerju po 56. členu statuta družbe. Za
izplačilo se razporedi nerazporejeni revalo-
rizacijski popravek čistega dobička iz leta
1994. Izplačilo se izvrši do 30. 9. 2001.

5.5. Predlog sklepa: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
družbe se znesek iz naslova revalorizacije
čistega dobička iz leta 1994 v višini
384.393,88 SIT s pripadajočo revalorizaci-
jo do dneva skupščine, razporedi v rezerve
družbe.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za po-
slovno leto 2001, imenuje revizijsko hišo:
Družba za revidiranje EOS Revizija, d.o.o.
Ljubljana.

7. Sprememba 6. člena statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež dru-

žbe Daimond d.d., ki na novo glasi:
Sedež družbe je: Žnidarčičeva 19, Šem-

peter pri Gorici.
Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da

izdela prečiščeno besedilo statuta zaradi
spremembe sedeža.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta dru-
žbe.

Predlog sklepa: zaradi odstopa dveh čla-
nov Nadzornega sveta, Nadzorni svet pre-
dlaga izvolitev dveh novih članov Nadzorne-
ga sveta družbe:

1. Trošt Niko z mandatom 4 leta,
2. Bon Darjo z mandatom 4 leta.
Člana Nadzornega sveta prevzameta fun-

kcijo po izvolitvi. Manadatno obdobje novih
članov traja do izteka mandata prvotno, na
skupščini dne 24. 8. 2000, izvoljenih čla-
nov.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji oziroma njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki. Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na



Stran 4556 / Št. 61-62 / 27. 7. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sedežu uprave družbe in so vpisani v regi-
ster KDD kot delničarji družbe, na dan
20. 8. 2001. Pisna prijava udeležbe na
skupščino ostane shranjena na sedežu druž-
be.

Nasprotni predlogi
Nasprotni predlogi so lahko podani v

sedmih dneh od objave sklica skupščine na
upravo družbe: Tolminskih puntarjev 12, No-
va Gorica. Nasprotni predlogi so lahko le v
pisni obliki in ustrezno utemeljeni. Nasprot-
ni predlog je pravočasno podan, če prispe
na upravo družbe do vključno 3. 8. 2001.

Vpogled gradiva:
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na upravi družbe Tolminskih pun-
tarjev 12, Nova Gorica, vsak delovni dan od
9. do 12. ure , v času od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine. Del-
ničarji se za ogled gradiva javijo v tajništvu z
osebnim dokumentom.

Čas sklica
Skupščina je sklicana ob 14. uri in se

izvede ne glede na procent prisotnosti.
Pol ure pred pričetkom skupščine bo

potekala registracija udeležencev na skup-
ščino, zato so delničarji oziroma njihovi za-
stopniki oziroma pooblaščenci zaprošeni,
da imajo s seboj osebni dokument zaradi
identifikacije.

Diamond, d.d.,
uprava družbe

direktor Dragan Valenčič

Ob-52741
V skladu z Zakonom o gospodarskih dru-

žbah in na podlagi 8.3. člena Statuta D. D.
P. d.d., Emonska 8, Ljubljana, uprava in
nadzorni svet sklicujeta

skupščino
Delniške družbe pooblaščenke d.d.

Ljubljana,
ki bo dne 29. 8. 2001 ob 16. uri v sejni

sobi GPG v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev
393.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava ugotovi sklep-

čnost skupščine. Skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, preštevalce glasov po
predlogu:

1. za predsednika skupščine se ime-
nuje Ireno Daris,

2. za preštevalca glasov se imenuje
Franca Bogovčiča in Dorotejo Radež,

3. notar na skupščini bo Andrej Škrk.
2. Letno poročilo za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2000 v predlaganem besedi-
lu.

3. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: za revidiranje poslovnih izkazov D.D.P.
d.d. za leto 2001 se imenuje revizorja, revi-
zijsko družbo RFR – Ernst & Young, d.o.o.
Ljubljana.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep:

1. Z dnem seje skupščine se kot čla-
na nadzornega sveta razreši Mehle Slavka.

2. Z dnem seje skupščine se za nove-
ga člana do izteka mandata ostalim članom
nadzornega sveta, ki jih voli skupščina, iz-
voli Grudna Igorja.

Pravico do udeležbe na seji in glasova-
nja imajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi D.D.P.d.d. ali njihovi pooblaščenci in
bodo najkasneje do 24. 8. 2001 upravi pi-
sno prijavili svojo udeležbo.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in poslan na D.D.P.
d.d., Emonska 8, najkasneje v 7 dneh po
objavi sklica skupščine.

Glasovanje je javno. Vsaka delnica daje
imetniku en glas. Skupščina odloča z veči-
no oddanih glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odloča-
la ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled vsem delničarjem na
Emonski 8, v Ljubljani, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 12. ure pri Janezu Koširju.

uprava DDP d.d.
direktor družbe

Janez Košir

Ob-52742
Na podlagi točke 7. 3. Statuta družbe

Soča d.d. Koper, uprava sklicuje

skupščino,
ki bo dne 30. avgusta 2001 ob 10. uri v

poslovnih prostorih Uprave Koper, Pristani-
ška ulica 4, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsedujočega skupščine, preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa uprave – direktorja: ugo-
tovi se sklepčnost skupščine, imenuje se
dva preštevalca glasov. Imenuje se zapisni-
karja in notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 2000.

Predlog sklepa uprave – direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta: skup-
ščina sprejme poslovno poročilo za leto
2000.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa uprave – direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta: čisti
dobiček za leto 2000 v višini
198,231.770,16 SIT se razporedi v rezer-
ve in nameni za investicije v osnovna sred-
stva.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be z umikom delnic.

Predlog sklepa uprave – direktorja ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta:
osnovni kapital družbe, ki znaša
431,455.000 SIT, se zmanjša z umikom
delnic za 394,583.000 SIT in tako novi
zmanjšani osnovni kapital znaša
36,872.000 SIT.

Razlog za zmanjšanje osnovnega kapita-
la je zmanjšani obseg poslovanja in spre-
membe lastniške strukture delniške družbe
– odkup delnic od večinskega delničarja.

Sklep začne veljati z dnem vpisa sklepa
v sodni register.

Statut družbe se spremeni tako, da se
vpiše nova zmanjšana višina osnovnega ka-
pitala.

5. Predlog sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa uprave direktorja: skup-

ščina družbe sprejme spremembe statuta
družbe:

5. 1. Nadzorni svet šteje tri člane. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če s tem statutom ni
drugače določeno.

5.2. En član nadzornega sveta je pred-
stavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet
delavcev.

5.3. Firma družbe je odslej: Trgovsko
podjetje Soča d.d. Koper.

Skrajšana firma družbe je odslej: Soča
d.d. Koper.

5.4. Višina osnovnega kapitala družbe
znaša 36,872.000 SIT.

Skupščina družbe pooblašča upravo dru-
žbe – direktorja družbe, da sprejme čisto-
pis statuta delniške družbe Soča d.d. Ko-
per in v prečiščenem besedilu statuta uskla-
di število članov nadzornega sveta, firmo
družbe, skrajšano firmo družbe in višino
osnovnega kapitala družbe, skladno s tem
sklepom, ter podpiše čistopis statuta delni-
ške družbe.

Skupščina družbe pooblašča upravo dru-
žbe – direktorja družbe, da priglasi spre-
membe števila članov nadzornega sveta, fir-
mo družbe, skrajšano firmo družbe in višino
osnovnega kapitala družbe, pri sodnem re-
gistru družb Okrožnega sodišča v Kopru.

6. Razrešitev nadzornega sveta in izvoli-
tev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina razreši člane nadzornega sveta:

1. Viktor Vauhnik,
2. Goran Čelesnik,
3. Milan Vatovec,
4. Sergej Prinčič;

in imenuje člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev:

1. Borut Šrimpf,
2. Zlata Gorup.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa uprave – direktorja: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje: Pricewaterhousecoop-
ers d.d., Parmova 53, 1113 Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarje, je na voljo v tajništvu uprave,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve pisno prijavijo svojo udeležbo.
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Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, 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 odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Trgovsko podjetje Soča d.d.
Koper – Merkur skupina

direktor
Klaudio Blaževič

Ob-52743
V skladu z določili Statuta družbe KIG

Kovinska industrija Ig d.d. sklicujemo

6. redno skupščino
družbe KIG Kovinska industrija Ig d.d.,

ki bo 30. 8. 2001 ob 10. uri na sedežu
družbe na Igu 233a.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnev-

nega reda in potrditev predlaganih organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
dnevni red in predloge imenovanj organov
skupščine.

2. Obravnava poslovnega poročila za le-
to 2000, mnenja nadzornega sveta in poo-
blaščenega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 2000 po priloženem
gradivu.

3. Obravnava in sklepanje o delitvi do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se dobiček deli po priloženem pred-
logu in mnenju nadzornega sveta družbe.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da se oblikuje sklad lastnih delnic po
priloženem predlogu in mnenju nadzornega
sveta družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
Revizijo d.o.o. Ljubljana za revizijo poslova-
nja za leto 2001.

Gradivo:
Gradivo in ostale informacije za zaseda-

nje skupščine so na voljo delničarjem v taj-
ništvu družbe, vsak delovni dan od 10.30
do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in ustrezno obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo le tisti delničarji, ki bodo svojo
udeležbo in glasovanje na skupščini pisno
prijavili družbi tako, da priporočeno pismo s
prijavo za udeležbo in glasovanje prispe na
družbo vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.

Sklepčnost:
Če na prvem sklicu skupščine ne bo

dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-

nje istega dne na istem mestu, ob 12. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

KIG, d.d.
uprava družbe:

Marko Mohar, univ. dipl. inž., MBA

Ob-52744
Na podlagi 37. člena statuta družbe SŽ

– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Ob zeleni jami 2, uprava
sklicuje

3. skupščino družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje,

d.d., Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 6. 9.  2001 ob 12. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Izvoli se:
– za predsedujočo skupščine: Mateja

Čepon,
– za preštevalki glasov: Ljudmila Kropec,

Gabrijela Modic.
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 pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja.

3. Predlog sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi čistega dobička ter pokrivanju izgu-
be iz let 1995 in 1996.

Na predlog uprave ter ob soglasju in po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta se čisti
dobiček družbe ustvarjen v letu 2000 v zne-
sku 306,322.018,22 SIT razporedi:

– 203,396.654,07 SIT čistega dobička
za pokritje ugotovljene revalorizirane izgu-
be:

· iz leta 1995, ki znaša 2,967.702,01
SIT;

· iz leta 1996, ki znaša 200,428.952,06
SIT;

– 24,750.964,15 SIT čistega dobička
se izplača delničarjem kot dividende;

– 877.000 SIT čistega dobička se v go-
tovini izplača upravi kot udeležba pri dobič-
ku družbe;

– 1,753.000 SIT čistega dobička se v
gotovini izplača članom nadzornega sveta
kot udeležba pri dobičku družbe;

– 75,544.400 SIT čistega dobička se
razporedi v rezerve družbe.

Dividende in udeležba pri dobičku se
izplačajo do 30. 11. 2001. Dividende pri-
padajo delničarjem, ki bodo na dan 31. 8.
2001 kot lastniki delnic vknjiženi v central-
nem registru KDD – Centralni klirinško de-
potni družbi d.d.

4. Sprejem sklepa o izplačilu nadome-
stila (sejnine) za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 55.000 SIT za pred-
sednika in 35.000 SIT za člane.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje Deloitte & Touche.

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.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so kot lastniki delnic vknji-
ženi v centralnem registru KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d. na dan 1. 9.
2001, ter njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna 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.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje,
d.d. Ljubljana

direktor družbe:
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.

Ob-52745
Na podlagi 46. člena Statuta delniške

družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, uprava družbe vabi delničarje na

4. skupščino
delniške družbe KLI Logatec, d.d.,

Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v torek, 28. avgusta 2001 ob

11. uri na sedežu družbe Tovarniška 36,
Logatec.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se imenuje organe skup-
ščine v sestavi:

– predsednik skupščine: Gabrijel Škof,
– preštevalke glasov: Gabrijela Ivančič,

Marta Lukančič, Marija Žagar.
Na skupščini sodeluje notar Andrej Ro-

zman.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave, po-

ročila o opravljeni reviziji računovodskih iz-
kazov za leto 2000 in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 2000.
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3. Ugotovitev in razporeditev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
ugotovljeni dobiček v višini 17,547.552,80
SIT razporedi za pokrivanje izgube iz leta
1998, ki je z revalorizacijskim popravkom
na dan 31. 12. 2000 znašala
80,272.751,49 SIT. Razporeditev se opra-
vi na dan 1.  1. 2001.

Preostanek izgube v višini
62,725.198,69 SIT ostane nepokrit.

4. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 2001 za finančnega revizor-
ja imenuje KPMG Slovenija, d.o.o. Ljublja-
na.

Informacija delničarjem:
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu direktorice na sedežu
družbe vsak delovni dan od dneva objave
sklica v času med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot
datum prijave se šteje datum, ko je družba
prejela obvestilo.

Na dan skupščine delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja skup-
ščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
ob 12. uri z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega kapitala.

KLI Logatec, d.d.
uprava – direktorica:

Danijela Rus, univ. dipl. ek.

Ob-52746
Na podlagi 7. točke Statuta delniške dru-

žbe ARAVTO trgovina, transport, vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil d.d. Gornja
Radgona, Ljutomerska 29, sklicuje uprava

4. sejo skupščine
družbe ARAVTO d.d., Gornja Radgona,

Ljutomerska 29,
ki bo dne 31. 8. 2001 ob 9. uri na sede-

žu družbe v sejni sobi trgovine v Gornji Rad-
goni, Ljutomerska 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna, izvoli se predsednika skup-
ščine Ivana Vela, za preštevalki glasov se
imenuje Jasno Vinčec in Marijo Arcet.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja mag. Andreja Roškerja.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1999 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba iz leta 1999 v
višini 72,847.534,67 SIT in revalorizacijski
popravek izgube v višini 6,483.430,59 SIT
delno pokrije na dan 1. 1. 2001 iz revalori-
zacije popravka kapitala v višini
74,438.152,07 SIT, in sicer:
68,354.593,27 SIT izguba in reval. popra-
vek izgube 6,083.558,80 SIT; ostala izgu-
ba v višini 4,492.941,40 SIT in reval, po-
pravek izgube v višini 399.871,79 SIT osta-
ne nepokrita in se bo pokrivala v naslednjih
letih.

Izguba za poslovno leto 2000 v višini
131,360.462,66 SIT ostane nepokrita in
se bo pokrivala v naslednjih 5 letih.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za leto 2001
imenuje revizijsko družbo AUDIT d.o.o. iz
Murske Sobote.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljene na kraju za-
sedanja skupščine, pol ure pred začetkom
skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave, na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Skupščina veljavno odloča, če je na se-
ji prisotnih več kot 15% glasov. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
se počaka pol ure, nato se skupščina po-
novno sestane. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

ARAVTO d.d., Gornja Radgona
uprava

Danilo Tirš

Ob-52747
Na podlagi 7.5. člena statuta družbe Le-

snina MG oprema, Podjetje za inženi-
ring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicu-
jem

14. sejo skupščine družbe,
ki bo 28. 8. 2001 ob 16. uri v Lesnini,

Parmova 53, Ljubljana, soba 528.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za člane organov skupščine pa
se izvoli predlagane kandidate.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe in poročila revizije za leto 2000.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in poročila revizorja se sprejme pred-
lagano letno poročilo družbe za leto 2000.

3. Sprejem predloga delitve dobička.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 2000

ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko
hišo IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linharto-
va 11a.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic skla-
dno z 240. členom Zakona o gospodarskih
družbah.

Predlog sklepa: družba skladno z 240.
členom zakona oblikuje sklad lastnih del-
nic, ki se ponudijo v odkup delavcem druž-
be.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklicana za 28. 8. 2001

ob 16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 16.30.

Na ponovnem sklicu bo skupščina skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je
vsem delničarjem na voljo v tajništvu druž-
be po objavi sklica do 28. 8. 2001 do
12. ure.

Delničarji morajo na sejo skupščine pri-
nesti delnice, s katerimi se, skladno z dolo-
čili statuta, dokaže identiteta delničarjev.

Če se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Lesnina MG oprema Ljubljana
predsednik uprave

Ob-52739
Na podlagi 37. člena Statuta Adriatic Za-

varovalne družbe d.d. Koper, uprava dru-
žbe sklicuje

25. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe d.d. Koper,

ki bo v sredo, 29. 8. 2001 ob 12.30 v
sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.

Dnevni red in predlogi sklepov:
Ad 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 25. seje skupščine Adria-
tic Zavarovalne družbe d.d. Koper se izvoli
Marka Globevnika, za preštevalki glasov se
določi Klavdijo Ivanovič in Majo Trstenjak,
za notarko pa se določi Nevenko Kovačič iz
Kopra.

Ad 2) Sprejem letnega poročila uprave z
mnenjem nadzornega sveta ter mnenjem re-
vizorja in pooblaščenega aktuarja za leto
2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju Adriatic Zavarovalne
družbe d.d. Koper za leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta ter mnenjem pooblašče-
nega revizorja in mnenjem pooblaščenega
aktuarja v predlaganem besedilu.

Ad 3) Sklep o delitvi dobička iz poslova-
nja za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

a) ugotovi se dobiček iz poslovanja za
leto 2000 v višini 515,174.077,76 SIT,

b) dobiček iz poslovanja za leto 2000 se
v celoti uporabi za pokrivanje izgube iz po-
slovanja za leto 1996.

Ad 4) Sprejem letnega poročila o notra-
njem revidiranju z mnenjem nadzornega sve-
ta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep: sprejme se letno poročilo o
notranjem revidiranju za leto 2000 z mne-
njem nadzornega sveta v predloženem be-
sedilu.

Ad 5) Imenovanje revizorja za revizijo let-
nega poslovnega poročila za poslovno leto
2001.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revidiranje letnega poročila Adriatic Za-
varovalne družbe d.d. Koper, za poslovno
leto 2001, se imenuje revizijsko družbo RFR
Ernst & Young d.o.o. Ljubljana, Dunajska
111.

Ad 6) Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednji sklep:

1. Osnovni kapital družbe se poveča z
novimi vložki za 1.200,000.000 SIT na
2.679,334.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda
1,200.000 novih navadnih delnic, ki dajejo
imetnikom pravice v skladu s statutom dru-
žbe. Nominalna vrednost ene delnice je
1.000 SIT.

3. Delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določbami statuta.

4. Cena ene delnice je 1.000 SIT.
5. Celotna izdaja delnic je namenjena

izključno obstoječim delničarjem.
6. Delničarji, ki so na dan skupščine vpi-

sani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju s
svojimi deleži v osnovnem kapitalu predno-
stno pravico do vpisa novih delnic.

Delničarji lahko prednostno pravico do
vpisa novih delnic izkoristijo v 15 dneh od
objave v dnevnem časopisju oziroma od pre-
jema pisnega poziva uprave k vpisu delnic.
Podrobnejši postopek in pogoje prodaje
delnic določi z izvedbenimi sklepi uprava
družbe.

7. Delnice morajo biti v celoti vplačane v
roku 1 meseca po vpisu sklepa o poveča-
nju osnovnega kapitala v sodni register.

8. Delnice bodo izdane v nematerializi-
rani obliki. Za izvedbo vpisa delnic v central-
ni register KDD je pooblaščena uprava.

Ad 7) Odločanje o spremembah statuta
in potrditev čistopisa statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednja sklepa:

a) Skupščina sprejme predlagane spre-
membe statuta.

b) Skupščina na podlagi sprejetih spre-
memb sprejme čistopis statuta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in predlogom sprememb statuta in čistopisa
statuta je delničarjem na vpogled od dneva
objave tega sklica do vključno dneva zase-
danja skupščine v tajništvu uprave v Kopru,
Ljubljanska cesta 3a, vsak delovnik med 9.
in 12. uro.

V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-

vanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najka-
sneje 3 dni pred dnevom zasedanja skup-
ščine.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper

predsednik uprave
Dušan Novak, univ. dipl. ek.

Št. 5/2001 Ob-52740
Uprava in nadzorni svet družbe IMP Te-

lekom, Tovarna telekomunikacijskih naprav
d.d. Ljubljana, Vojkova 58, sklicujeta

redno letno skupščino
družbe IMP Telekom d.d.,

ki bo v torek 28. avgusta 2001 ob 13.
uri na sedežu družbe v 2. nadstropju proiz-
vodne hale v Ljubljani, Vojkova 58.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se organe skup-

ščine po predlogu sklicatelja, seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 skupaj z revidiranim za-
ključnim računom, mnenjem revizorja v pre-
dloženem besedilu in z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

3. Odločanje o poslovnem rezultatu v
letu 2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček po zaključ-
nem računu za leto 2000, ki znaša
14,111.824,97 SIT se razporedi na neraz-
porejeni dobiček.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1996 v
znesku 10,782.050,33 SIT in revalorizacij-
ski popravek tega dobička v znesku
4,076.186,91 SIT se razporedi v rezerve.

4. Določitev revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidi-
ral letne računovodske izkaze za poslovno
leto 2001, skupščina na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje revizijsko družbo Ernst &
Young.

5. Razno
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v delni-
ško knjigo vodeno v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi d.d. ali njihovi poo-
blaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne pisno prijavijo upravi družbe svojo udele-
žbo na skupščini.

V tem času trgovanje z delnicami in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca ter podpis poo-
blastitelja. Pooblastila morajo biti na sedežu
družbe prav tako najkasneje 3 dni pred
skupščino. Delničarji oziroma njihovi poo-
blaščenci glasujejo na podlagi glasovnic, ki
jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje skupščine iste-
ga dne, to je v torek 28. avgusta ob 14. uri,
v isti dvorani. Skupščina delničarjev bo ta-
krat veljavno odločila, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vpisu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za skupščino bo na vpogled
od 6. 8. 2001 vsak delovni dan od 10. do
15. ure na sedežu družbe v Ljubljani, Voj-
kova 58.

IMP Telekom, d.d.
predsednik nadzornega sveta

MBA Branko Mihovec
glavni direktor

Janez Ovsenik univ. dipl. inž. el.

Št. 000440 Ob-52764
Na podlagi 31. člena Statuta družbe To-

varne kovčkov in usnjenih izdelkov TOKO-LI-
NE d.d., sklicuje uprava družbe

4. redno skupščino
družbe TOKO-LINE d.d.,

ki bo dne 29. avgusta 2001 ob 13. uri v
poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri
Domžalah 84.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Davorin Gregorič. Za prešte-
valca glasov se imenuje Helena Zabret, za
notarko se imenuje Majda Lokošek.

2. Poročilo o poslovanju TOKO-LINE
d.d. za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 2000.

3. Razbremenitev odgovornosti uprave
in članov nadzornega sveta za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina izdaja članom
uprave in članom nadzornega sveta razbre-
menitev odgovornosti za poslovno leto
2000.

4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o pokrivanju izgube iz leta 2000 v
višini 111,795.332,22 SIT v sorazmernem
delu:

– iz rezerv 33,337.368,06 SIT,
– iz oblikovanja popravka rezerv

78,457.964,16 SIT.
5. Imenovanje revizijske hiše za revidira-

nje računovodskih izkazov.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja družbe za leto 2001 se imenuje revizor-
sko hišo Abeceda Ptuj.

6. Obvestilo o razrešitvi in izvolitvi člana
nadzornega:

 Z dnem 31. 12. 2001 se razreši članica
nadzornega sveta Barbara Cerle. Za nove-
ga člana se imenuje Nevenka Jakič.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v Lukovici pri Domžalah 84,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure .

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji ali
pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skup-
ščine upravi pisno prijavijo svojo udeležbo.

TOKO-LINE d.d.
uprava
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Ob-52765
Na podlagi 7.5 člena Statuta družbe DO-

MUS-center za dom, ustvarjalnost, svetova-
nje, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 17,
sklicuje uprava

5. redno skupščino
DOMUS-CENTER d.d.,

ki bo dne 29. avgusta 2001 ob 9. uri v
poslovnih prostorih TOKO-LINE d.d. Luko-
vica pri Domžalah 84.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Barbara Cerle, za prešteval-
ca glasov Helena Zabret, za notarko se ime-
nuje Majda Lokošek.

2. Poročilo o poslovanju DOMUS-CEN-
TER d.d. za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 2000 po
predlogu uprave s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta, s predlogom, da izguba iz
poslovanja leta 2000 ostane kot nekrita iz-
guba.

3. Razbremenitev odgovornosti uprave
in članov nadzornega sveta za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina izdaja članom
uprave in članom nadzornega sveta razbre-
menitev odgovornosti za poslovno leto
2000.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine je na voljo v

tajništvu družbe TOKO-LINE v Lukovici pri
Domžalah 84, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno na dan zasedanja skupščine.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu TOKO-LINE d.d. v Lu-
kovici pri Domžalah 84 pisno prijavijo svojo
udeležbo.

DOMUS-CENTER d.d.
uprava

Ob-52793
Na podlagi 283. člena Zakona o go-

spodarskih družbah in 37. člena Statuta
delniške družbe IMP Črpalke d.d., Ulica
Jožeta Jame 12, Ljubljana, uprava družbe
sklicuje

4. redno zasedanje skupščine
družbe IMP Črpalke d. d. Ljubljana,
ki bo v petek, 31. 8. 2001 ob 13. uri na

sedežu družbe IMP Črpalke d. d., Ul. Jože-
ta Jame 12, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skup-

ščine se izvoli Natašo Mahne, za prešteval-
ce glasov Marto Bušnja, Aleksandro Kosta-
njevec in Branislavo Špeh. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag. Ni-
na Češarek.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in poročila revizorja se sprejme letno po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 2000 v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta sklep, da izguba po-
slovnega leta 2000 po stanju na dan 31.
12. 2000, ki znaša 608,749.714,80 SIT,
ostane nepokrita.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2001 se imenuje
družbo RFR-Ernst & Young d.o.o, Dunajska
111, Ljubljana.

6. Obravnava sprememb statuta družbe –
uskladitev dejavnosti z novim stanjem družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe statuta delni-
ške družbe v predloženem besedilu.

7. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

nadzorni svet, da v skladu s sprejetimi spre-
membami statuta pripravi njegovo prečišče-
no besedilo.

8. Odpoklic dosedanjih članov in imeno-
vanje novih članov.

Predlog sklepa:
A) Skupščina ugotavlja, da bo na podlagi

sprejetega sklepa o spremembi statuta z
dnem vpisa sprememb v sodni register pre-
nehal mandat dosedanjim članom nadzor-
nega sveta; to so: Andreja Kodrin, Mark
Stemberger, Tadej Počivavšek, Mijo Gori-
čanec, Milan Kremesec.

B) Skupščina za nove člane nadzornega
sveta, z mandatom 4 let šteto od dneva
vpisa sprememb statuta v sodni register,
imenuje Andrejo Kodrin, Tadeja Počivavška
in Metko Ule.

Udeležba na skupščini družbe in uresni-
čevanje glasovalne pravice.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delni-
ško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.

Udeleženci se prijavijo na sedežu druž-
be pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od
16. 8. 2001 do vključno 30. 8. 2001 vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh po objavi sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

IMP Črpalke d. d. Ljubljana
predsednik uprave družbe

Marko Mohar, univ. dipl. inž.

Ob-52794
Na podlagi določil 6.3. člena Statuta dru-

žbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d. sklicu-
je uprava-direktor družbe

4. redno sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka d.d.,

ki bo v petek dne 31. 8. 2001 ob 13. uri
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
cesta 50, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujo-

čega, dva preštevalca glasov in ugotovi pri-
sotnost vabljenega notarja.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la poslovanja družbe v letu 2000 z revizij-
skim poročilom ter pokrivanje izgube.

Predlog sklepa:
a) Sprejme se letno poročilo za poslov-

no leto 2000 v predloženi vsebini.
b) Sprejme se revizijsko poročilo o revi-

diranju računovodskih izkazov za poslovno
leto 2000.

c) Izguba poslovnega leta 2000 se po-
krije po predlogu uprave.

4. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se statut druž-

be v predloženi vsebini.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagano revizijsko družbo KPMG Slovenija
d.o.o. iz Ljubljane za revidiranje letnih raču-
novodskih izkazov za leto 2001.

Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
od 10. do 14. ure v času od dneva objave
dnevnega reda v Uradnem listu RS do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki delničarjev, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana na dan 28. 8. 2001 in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno pri-
javijo svojo udeležbo upravi družbe.

Pooblastila pooblaščencev in zastopni-
kov morajo biti pisna.

Prijavljene udeležence pozivamo, da pri-
dejo in svoj prihod na skupščino potrdijo
pol ure pred začetkom skupščine s podpi-
som v listi udeležencev ter prevzamejo gla-
sovnice.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo-direk-
torja družbe.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi
sklic). V primeru nesklepčnosti bo skupšči-
na (drugi sklic) istega dne ob 14. uri na
istem kraju, z istim dnevnim redom in bo
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veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Avtomehanika Škofja Loka d.d.
uprava-direktor družbe

Podpečan Cveto

Ob-52795
Uprava družbe Emona Farma Ihan,

družba pooblaščenka d.d. na podlagi Za-
kona o gospodarskih družbah in na podlagi
49. in 79. člena statuta družbe sklicuje

2. sejo skupščine,

ki bo dne 31. 8. 2001 ob 14. uri, v
prostorih gasilskega doma v Ihanu, Brezni-
kova c. 76, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in komisijo za izvedbo glasova-
nja. Seji bo prisostvovala povabljena notar-
ka.

2. Letno poročilo o poslovanju za po-
slovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo po predlogu uprave in mnenju nadzor-
nega sveta v predloženem besedilu.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za

poslovno leto 2000 v višini 44,486.099,09
SIT se v celoti nameni za izplačilo dividend
delničarjem. Bruto dividenda na delnico zna-
ša 83,43 SIT. Do izplačila dividende je upra-
vičen delničar, ki je na dan sklica skupščine
evidentiran kot delničar družbe pri Klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja družbe za poslovno leto 2001 se ime-
nuje revizijsko hišo IN Revizija d.o.o., Ljub-
ljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki so vpi-
sani v delniški knjigi po stanju 10 dni pred
sklicem skupščine in pisno prijavijo svojo
udeležbo najmanj 3 dni pred sejo skupšči-
ne. Pooblaščenci so lahko samo osebe, ki
so partnerji družbe.

Gradivo za sejo skupščine bo na vpo-
gled vsem delničarjem družbe na sedežu
družbe, vsak dan med 11. in 13. uro.

Kolikor ne bo dosežena zakonska sklep-
čnost skupščine, bo ponovno zasedanje
skupščine (drugi sklic) istega dne ob 15. uri
na istem mestu.

Vse delničarje prosimo, da pridejo na
skupščino vsaj 15 minut pred začetkom, ter
s seboj prinesejo vabilo in osebni doku-
ment.

Emona Farma Ihan, d.d.
uprava družbe

direktor, dr. Lucijan Krivec

Št. 27/2001 Ob-52805
Na podlagi B. točke sedmega poglavja

Statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d., in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

VII. skupščino
delniške družbe Koroške pekarne, d.d.,

ki bo v torek, 21. avgusta 2001 ob 13.
uri na sedežu družbe, Koroška cesta 2,

2370 Dravograd, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

– za predsednika skupščine se imenuje
Avgusta Črešnika,

– za preštevalca glasov se imenuje Anito
Kac ter Tadeja Fermeta,

– za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarko Sonjo Kralj.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep: skup-
ščina sprejme letno poročilo za poslovno
leto 2000.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: dobiček poslovnega leta 2000 v višini
49,717.901,70 SIT ostane nerazporejen:

– iz nerazporejenega dobička iz prete-
klih let se nameni za dividendo bruto
12,021.000 SIT (oziroma 1.000 SIT bruto
na delnico),

– za izplačilo udeležbe na dobičku upra-
vi bruto 750.000 SIT,

– za izplačilo nagrade članom nadzorne-
ga sveta bruto 700.000 SIT,

– razlika revaloriziranega dobička osta-
ne nerazporejena.

Do izplačila dividende so upravičeni del-
ničarji, ki so na dan skupščine vpisani v
delniško knjigo, najkasneje v 60 dneh po
zasedanju skupščine.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: zmanjša se osnovni kapital družbe, ki
znaša 163,700.000 SIT z umikom 2.750
lastnih delnic nominalne vrednosti 10.000
SIT vsaka, v skupni nominalni vrednosti
27,500.000 SIT, tako da po izvedenem
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
136,200.000 SIT in je razdeljen na 13.620
navadnih imenskih delnic nominalne vredno-
sti 10.000 SIT. Lastne delnice se umaknejo
v breme vplačanega presežka kapitala in
njegove revalorizacije ter v breme rezerv in
njih revalorizacijskega popravka.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za us-
kladitev statuta s sprejetim sklepom o zma-
njšanju osnovnega kapitala družbe in spre-
jem čistopisa statuta.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: oblikuje se sklad lastnih delnic iz name-
nov opredeljenih v 240. členu ZGD, do viši-
ne 10% osnovnega kapitala družbe po izve-
denem zmanjšanju osnovnega kapitala dru-
žbe. Vir za oblikovanje sklada lastnih delnic
so proste rezerve družbe.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2001 se imenuje revizijsko
družbo RD ITEO – Abeceda, d.o.o., Ljublja-
na.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine pisno napovejo na sedežu družbe ter
so vpisani v centralnem registru vrednostnih
papirjev pri KDD po stanju zadnjega dne
prijave na skupščino.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi se-
dem dni po objavi sklica skupščine. Predlo-
gi morajo biti v pisni obliki in razumno ute-
meljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom po polurnem premoru. V tem prime-
ru je skupščina sklepčna ne glede na števi-
lo prisotnih delnic.

Koroške pekarne, d.d.,
uprava družbe

Ob-52806
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gra-

dis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih iz-
delkov Ljubljana, d.d., Ljubljana, Industrij-
ska c. 2, uprava družbe sklicuje

4. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje

gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, Industrijska c. 2,

ki bo dne 5. 9. 2001 ob 12.30 v poslov-
nih prostorih družbe v Ljubljani, Industrijska
c. 2, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev teles
skupščine ter določitev notarja.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočega se izvoli: Tramte Sto-
jana.

Za preštevalki glasov se izvoli: Drobun
Ksenjo in Matič Aleksandro.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Kumar Nada.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave je: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se potrdi in sprej-
me predloženo letno poročilo družbe Gra-
dis IPGI, d.d., Ljubljana, za leto 2000, sku-
paj z revizorskim poročilom.

3. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa uprave je:

1. Naknadno ugotovljena izguba iz le-
ta 1999 v višini 52,553.191,72 SIT se po-
kriva:

– v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv v višini 45,900.954,17 SIT,

– v breme rezerv v višini
6,652.237,55 SIT.

2. Izguba v letu 2000 v višini
8,240.090,96 SIT se pokrije v breme re-
zerv.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa uprave je: za revizorja

družbe za leto 2001 se imenuje revizorsko
družbo “Constantia MT & D”, d.o.o., Vilhar-
jeva c. 27, 1000 Ljubljana.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
in njihovi pooblaščenci ali zastopniki s pi-
snim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 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. Skup-
ščina bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradis IPGI, d.d.
direktorica

mag. Tatjana Nastran

Št. 4242 Ob-52808
Na podlagi Č. točke šestega poglavja

Statuta delniške družbe Merinka Maribor,
d.d., in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah sklicuje uprava

V. sejo skupščine
delniške družbe Merinka Maribor, d.d.,

ki bo v sredo, 29. avgusta 2001, na
sedežu družbe v Mariboru, Žitna ulica 12,
ob 9. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se

sklepčnost skupščine. Na predlog uprave
se izvoli za predsedujočo skupščine Neve-
no Teo Gorjup in verifikacijsko komisijo v
sestavi: Janko Zakelšek kot predsednik ter
Ljubica Breznik in Mira Javor kot preštevalki
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila s konsolidiranimi računovodskimi iz-
kazi za poslovni sistem Merinka Maribor za
leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revizijsko poročilo s konsolidirani-
mi računovodskimi izkazi za poslovni sistem
Merinka Maribor za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe Merinka Maribor, d.d.,
za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano revidirano letno poro-
čilo družbe za leto 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 2000 za
družbo Merinka Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da celotni ugotovljeni dobi-
ček za poslovno leto 2000, ki po stanju na
dan 31. 12. 2000 znaša 19,675.000 SIT,
ostane nerazporejen.

5. Obravnava in sprejem na znanje po-
slovnega poročila družbe Merinka Maribor,
d.d., za obdobje januar–maj 2001.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poslovno poročilo družbe za obdobje janu-
ar–maj 2001.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje Ernst & Young iz Ljub-
ljane, Dunajska cesta 106.

7. Sprememba članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,

da z dnem 26. 11. 2001 preneha man-
dat dosedanjim članom nadzornega sve-
ta – predstavnikom delničarjev: Janku
Repiču, Marjanu Zelniku ter Marjanu
Gamsetu.

Skupščina je na predlog nadzornega
sveta sklenila, da se za člane nadzornega
sveta – predstavnike delničarjev imenuje:

– Janka Repiča,
– Marjana Gamseta,
– Zorana Grobelška.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 10 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Merinka
Maribor, d.d., vknjižene v delniški knjigi dru-
žbe, ki se vodi pri KDD; neposredno, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prija-
vo za udeležbo na skupščini, osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako,
da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan na sedežu družbe, v industrijski
prodajalni Merinka, Žitna ulica 12, 2000
Maribor, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predlo-
ženi nasprotni predlogi morajo biti obraz-
loženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 9.30. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Merinka Maribor, d.d.,
uprava – direktorica

mag. Danica Voglar-Štic, univ. dipl. inž.

Ob-52809
Na podlagi 8.1.4. člena Statuta delni-

ške družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica,
sklicuje uprava

redno letno skupščino
družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica,

Rejčeva 26,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2001, ob

16. uri v konferenčni dvorani Hotela Perla
v Novi Gorici.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov in sez-
nanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Sprejme se sklep o imenovanju pred-
sednika skupščine, preštevalcev glasov,
zapisnikarja in določi notarja.

2. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila za leto 2000 z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme re-
vidirano letno poročilo za leto 2000.

3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme sk-
lep, da se čisti dobiček poslovnega leta
2000, v višini 24,517.269,02 SIT, pre-
nese na nerazporejeni dobiček v leto
2001.

4. Imenovanje revizijske družbe za re-
vizijo poslovanja v letu 2001.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov in poslovanja v letu 2001
se imenuje družbo AB-EKO, d.o.o., Nova
Gorica.

Predlog sklepa pod 1. točko je pripra-
vila uprava.

Predlog sklepa pod 4. točko je pripra-
vil nadzorni svet.

Predlog sklepa pod 2. in 3. točko sta
pripravila skupaj uprava in nadzorni svet.

Predlogi sklepov in gradivo za skup-
ščino so od dneva te objave do vključno
dneva izvedbe skupščine na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu družbe vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci. Pooblaščenci se morajo iz-
kazati z overjenim pooblastilom ali izpi-
skom iz sodnega registra.

Skupščina bo sklepčna, če se je ude-
ležijo delničarji, ki imajo več kot 1/2 vseh
glasov. Če se ob začetku seje ugotovi, da
skupščina ni sklepčna, se seja odloži za
30 minut. Po 30 minutah je skupščina
sklepčna, če so prisotni delničarji, ki ima-
jo vsaj tretjino glasov.

Pecivo, d.d., Nova Gorica
uprava
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Ob-52810
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe sklicujem

7. skupščino delniške
družbe Triglav konfekcija Kranj, d.d.,

ki bo dne 7. 9. 2001 ob 14. uri na
sedežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine ter določi notarja in zapisnikarja
po predlogu uprave.

2. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo se imenuje predlagano revizij-
sko družbo.

3. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000.

4. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
2000.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba za
leto 2000 se krije po predlogu uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu dru-
žbe v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse
delovnike, razen sobot, od 11. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogo-
jena s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skupšči-
na.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri, v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice. Pooblastilo mora biti pisno.

Triglav konfekcija Kranj, d.d.,
uprava

Ob-52811
Na podlagi točke 9.2. Statuta družbe

Marmor Hotavlje, d.d. sklicuje direktor druž-
be

5. sejo skupščine družbe
Marmorja Hotavlje, d.d.,

ki bo 30. avgusta 2001 ob 14. uri v
jedilici družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: na predlog direktorja se
izvolijo organi skupščine.

3. Letno poročilo družbe.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in

na podlagi mnenja nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagano letno poročilo in
revizijsko poročilo o poslovanju družbe v
letu 2000.

4. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog direktorja in

na podlagi mnenja nadzornega sveta skup-
ščina sprejme predlagano delitev čistega
dobička v višini 70,592.611 SIT za leto
2000.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme predlog o imenovanju po-
djetja Contura Revizijska družba d.o.o., Ce-
lovška cesta 150, Ljubljana za revizorja.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in predloženo
družbi ob najavi udeležbe na skupščino.

Upravičenci morajo svojo udeležbo pi-
sno najaviti upravi družbe najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Jedilnica, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 1 uro pred sejo. Glasovanje
bo potekalo z glasovnicami, ki jih bodo ude-
leženci prejeli ob prijavi na vhodu v jedilni-
co. Jedilnica bo zaprta ob uri sklica skup-
ščine. Zamudniki ne bodo mogli v jedilnico.

Če seja skupščine ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be najpozneje v 7 dneh od dneva te objave
in ji tako omogoči pravočasno pripravo nje-
nih stališč in objavo nasprotnih predlogov.

Marmor Hotavlje, d.d.
direktor

Branko Selak, univ. dipl. org.

Ob- Ob-52812
Na podlagi 24. člena Statuta delniške

družbe Mizarstvo Grosuplje d.d. sklicu-
jem

VI. skupščino delniške družbe
ki bo dne 31. 8. 2001 ob 11. uri na

sedežu delniške družbe Cesta na Krko 24,
Grosuplje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Po predlogu uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Strmole Miran,
kot preštevalca glasov se izvoli Kastelic Ma-
rija.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Kotar
Marjan.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme revidirano letno poro-
čilo družbe za poslovno leto 2000 v predlo-
ženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-
ga leta 2000 v višini 855.464,88 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem predloga za
imenovanje revizorja družbe za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
Mizarstvo Grosuplje, d.d., za poslovno leto
2001 imenuje revizijska družba Podboršek
k.d., Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja vsak dan od
10. do 12. ure do vključno 30. 8. 2001.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica

skupščine podajo družbi predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne pred-
loge sklepov. Predlogi morajo biti pisni in
razumno utemeljeni. Družba bo ostale delni-
čarje seznanila o predlogih delničarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji sami ali po svojih pooblaščencih oziro-
ma zakonitih zastopnikih. Pravico do udele-
žbe na skupščini in glasovalno pravico lah-
ko uresničijo delničarji, ki so poslali ustrez-
na pooblastila tako, da ista prispejo tri dni
pred skupščino (najava in pooblastilo) na
sedež družbe.

Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna ob uri

sklica, se bo skupščina ponovila eno uro po
prvem sklicu. Skupščina bo v drugo odloča-
la ne glede na število prisotnih glasov delni-
čarjev.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje je osebno ali po pooblaščen-

cu na podlagi t.i. glasovne tablice, ki jo
bodo delničarji oziroma pooblaščenci pre-
jeli ob vstopu v prostor, kjer bo potekalo
zasedanje.

Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor

Franci Jošt, ek.

Ob-52852
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka
na podlagi 8.1. člena statuta delniške dru-
žbe sklicuje

šesto skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 12. 9. 2001, ob 15. uri v sejni
sobi družbe Termo, d.d, Trata, 32, Škofja
Loka.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina sprejema predlog za
izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 2000 s predlogom delitve do-
bička.

Predlog sklepa:
2.1. sprejme se letno poročilo za leto

2000,
2.2. dobiček iz leta 2000 v višini

664,982.387,17 SIT se razporedi:
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– za rezerve družbe. 332,491.193,59
SIT,

– nerazporejeni dobiček:
332,491.193,58 SIT.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Termo, d.d., Škofja Loka za
2001 se imenuje predlagana revizijska dru-
žbe ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in
sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravni službi dru-
žbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, vsak delovni dan v tednu med 11.
in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki ozi-
roma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zasto-
pniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščen-
cu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
pričetkom skupščine predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Ob primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob
16. uri na mestu prvega sklica. Ob ponov-
ljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred pri-
četkom skupščine.

TERMO, d.d., Škofja Loka
uprava

Janez Deželak
predsednik nadzornega sveta

Mirko Opara

Št. 101 Ob-52853
V skladu z določbami Statuta trgovske

družbe Dom Smreka, d.d., Maribor, Valva-
sorjeva 12 a, sklicuje uprava

5. skupščino
trgovske družbe Dom Smreka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2001 ob 9.

uri na sedežu družbe v Mariboru, Valvasor-
jeva 12a.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov in sprejem dnevne-
ga reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli Ro-
mano Mikložič, za preštevalce glasov Meli-
to Pediček Spindler in Stanislava Streleca.

Za sestavo notarskega zapisnika skup-
ščine se pooblašča notarja Friderika Buko-
viča iz Maribora.

Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poročilo o poslovanju
družbe za leto 2000.

3. Način pokrivanja izgube iz poslovanja
v letu 2000.

Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
višini 1,183.194,54 SIT se po predlogu
uprave in nadzornega sveta pokrije iz reva-
lorizacije dobička iz preteklih let.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in prečiščeno besedilo sta-
tuta družbe.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da

2. 9. 2001 poteče mandat predsedniku
nadzornega sveta Mihaelu Grižonu in članu
Borutu Bizjaku. Skupščina zato izvoli nova
člana nadzornega sveta Jožeta Pipenbaher-
ja in Renato Doberšek.

6. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: ustanovi se sklad lastnih

delnic iz sredstev rezerv družbe v višini 10%
osnovnega kapitala družbe.

7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: predsedniku nadzorne-
ga sveta se določi sejnino v višini 35.000
SIT neto, članom pa v višini 25.000 SIT
neto.

8. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe Dom Smreka, d.d., za
leto 2001 se imenuje revizijsko hišo po pre-
dlogu nadzornega sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležbo na skupščini in glasovalno pra-

vico lahko uresničujejo delničarji in njihovi
pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo. Gradivo
za skupščino je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovnik med 9. in 11.
uro.

Prijavljeni udeleženci se morajo vsaj pol
ure pred začetkom skupščine vpisati v listo
udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 10. uri z istim dnevnim redom. Skupščina
bo ob ponovnem sklicu odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dom Smreka, d.d., Maribor
za upravo delniške družbe

predsednik Miroslav Rieger

Ob-52873
Na podlagi 7.4. točke Statuta družbe

Iskra kondenzatorji, Industrija kondenzator-
jev in opreme d.d., Vrtača 1, Semič, uprava
sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Iskra kondenzatorji

d.d.,
ki bo dne 31. 8. 2001 ob 10. uri na

sedežu družbe, Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.

Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvoli organe skupščine. Za sestavo notar-
skega zapisnika se imenuje Ferlež Janeza
iz Črnomlja.

2. Letno poročilo družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano letno poročilo družbe za leto 2000,

skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Delitev čistega dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v po-

slovnem letu 2000, v višini 96,226.595,79
SIT se nameni za pokrivanje dela izgube, ki
je bila ustvarjena leta 1998.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za poslovno leto 2001
se za revizorja imenuje Dinamic, revizijska
družba d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo
mesto.

Predlagatelj sklepov pod zaporedno šte-
vilko 4 je nadzorni svet, v ostalih primerih
pa sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sezna-
njeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi skupščine. Predlože-
ni nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, v korist katerih so delni-
ce družbe na dan 28. 8. 2001 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi, oziroma njihovi po-
oblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasoval-
no pravico lahko uresničuje le tisti delničar
oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zako-
niti zastopnik, ki je najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine upravi družbe pisno
prijavil svojo udeležbo. Pooblaščenec del-
ničarja mora k prijavi udeležbe priložiti tudi
pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri
družbi. V primeru organiziranega zbiranja
pooblastil mora biti le-to sestavljeno skla-
dno z zakonom o prevzemih.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami; osebno oziroma po pooblaščen-
cu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30 v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra kondenzatorji d.d.
uprava

Št. 1/0343 Ob-52762
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 8.2.3. točke Statuta del-
niške družbe Konfekcija MONT Kozje,
Kozje 8, sklicuje uprava

6. redno skupščino

ki bo v torek, 28. 8. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe Kozje 8 z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa 1/1: ugotovi se udele-
žba in se potrdi dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 2/1: za predsednika

skupščine se izvoli Veljka Kolarja, za preš-
tevalca glasov pa Marjeto Žižek in Antona
Bergleza.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000 z revizijskim mnenjem.
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Predlog sklepa 3/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube.

Predlog sklepa 4/1: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se v zaključ-
nem računu za leto 2000 ugotovljena izguba
v višini 170,858.414,27 SIT pokrije v breme
revalorizacijskega popravka kapitala.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa 5/1: na predlog nadzor-
nega sveta skupščina sprejme sklep, da se
za revidiranje zaključnega računa za leto
2001 imenuje Revizijsko družbo Podbor-
šek d.o.o.

6. Sprememba statuta družbe – zma-
njšanje št. članov nadzornega sveta iz 5
(3+2) na 3 (2+1).

Predlog sklepa 6/1: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme sklep, da se v poglavju 8.1.
Statuta delniške družbe Konfekcija MONT
Kozje d.d., spremeni 8.1.1., točka, ki po no-
vem glasi: Nadzorni svet šteje 3 člane.

7. Odstop sedanjih in imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 7/1: skupščina se sez-
nani z odstopom dosedanjih članov nadzor-
nega sveta-predstavnikov kapitala: Peternelj
Henrika, Pirc Pavleta in Tominc Jožice. Na
predlog nadzornega sveta ter v skladu s
spremembo statuta se imenuje nova dva
člana-predstavnika kapitala, in sicer: Bre-
celj Borisa in Gošte Janka.

Gradivo, ki je predlog obravnave in odlo-
čanja na skupščini, je vsem delničarjem na
vpogled pri upravi družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
posredovani v pisni obliki in obrazloženi ter
oddani v 7 dneh po objavi sklica.

Na skupščini lahko glasujejo tisti delni-
čarji in s takšnim številom glasov, kot jih izka-
zuje izpis imetnikov delnic, ki ga izda Klirin-
ško depotna družba na dan 21. 8. 2001.
Delničarji, ki se osebno udeležijo skupščine
in glasovanja, morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedežu družbe v pisni obliki vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. V istem času
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
tudi pooblaščenci in izročiti pooblastila delni-
čarjev. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne uro kasneje,
to je ob 13. uri, v istih prostorih. Po ponov-
nem sklicu bo skupščina odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

MONT d.d.
direktorica družbe

Grobelšek Milena, univ. dipl. ekon.

Št. 200925 Ob-52876
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe TRI-

SO, proizvodnja šolske in pisarniške opre-
me, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z do-
ločbami 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

5. sejo skupščine družbe
TRISO, d.d.,

ki bo v četrtek 30. 8. 2000, ob 15. uri, na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: za predsednico skup-
ščine se imenuje Vesna Rapnik, za prešte-
valca glasov se imenujeta Nevenka Poker-
žnik in Janko Razgoršek. Seji bo prisostvo-
vala vabljena notarka Sonja Kralj iz Slovenj
Gradca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za poslovno leto 2000, z
mnenjem nadzornega sveta o poslovanju
družbe za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube .

Predlog sklepa: nepokrita izguba iz
preteklih let v višini 31,844.000 SIT, del
izgube iz leta 2000 v višini 15,322.000
SIT in njen revalorizacijski popravek, ki na
dan 31. 12. 2000 znaša 2,834.000 SIT,
skupaj 50,000.000 SIT, se v znesku
44,796.000 SIT pokrije v breme rezerv,
5,204.000 SIT pa v breme revalorizacije
rezerv.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta, se za revizorja delniške družbe za
revidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 2001, imenuje družba BONITETA,
d.o.o. iz Velenja.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno, s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled

vsak delovni dan v tajništvu družbe Triso
d.d. v Slovenj Gradcu, Pameče 153, od 9.
do 13. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

TRISO, proizvodnja šolske
in pisarniške opreme, d.d.

uprava
Niko inž. Pečarič

Ob-52922
Uprava in nadzorni svet Inde-invalidske

delavnice, Predelava termoplastov d.d.
Koper, ulica 15. maja 6, sklicuje na pod-
lagi 10. in 15. člena statuta družbe

4. redno sejo skupščine družbe,
ki bo dne 30. avgusta 2001 ob 12.30 v

prostorih jedilnice na sedežu družbe z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Gerževič, za prešteval-
ca glasov se izvoli Giliolo Grižon in Mirjano
Bratož. Za notarko se imenuje notarko Ne-
venko Kovačič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000 z mnenjem revizijske
družbe IN REVIZIJA d.o.o.  in mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 2000 po predlogu upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizijske družbe IN REVIZIJA d.o.o.

3. Imenovanje revizijske hiše za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2001 imenuje revizijska hiša
ERNST&YOUNG d.o.o. Ljubljana.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina družbe se  razreši članstva
v nadzornem svetu družbe Danila Pinesa,
ker je podal  odstopno izjavo ter  se za novo
članico nadzornega sveta družbe izvoli Vla-
denko Pines.

5. Uskladitev osnovnega kapitala
Predlog sklepa: ugotovi se, da povečanje

osnovnega kapitala iz 267.477.000 SIT na
299,477.000 SIT z vpisom novih delnic ni
uspelo. Osnovni kapital družbe INDE-invalid-
ske delavnice d.d. Koper, je 267,477.000
SIT in je razdeljen na 267.000 navadnih
imenskih delnic istega razreda.

6. Spremembe in dopolnitve ter čistopis
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe, dopolnitve ter čistopi statuta.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda in predlagane spremembe in do-
polnitve in čistopis statuta je na vpogled
vsem delničarjem v splošnem sektorju na
sedežu družbe od 8. do 12. ure vsak delov-
ni dan.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic, sami ali po svojih pooblaščen-
cih, oziroma zakonitih zastopnikih. Poobla-
ščenci morajo predložiti pisno pooblastilo.

Ponovno zasedanje
Skupščina bo veljavno odločala, če bo

na seji prisotnih več kot 15% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala (prvi sklic). Če
se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnosti,
bo ponovno zasedanje skupščine naslednji
dan ob isti uri in v istem prostoru, na njej pa
se bo veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Inde –Invalidske delavnice d.d., Koper
uprava-direktor

Danilo Pines, univ. dipl. ek.

Ob-52955
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe

Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje
in upravljanje podjetij d.d., Koper, Pristani-
ška ulica 8, uprava sklicuje
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4. sejo skupščine
delniške družbe Adriacommerce,

financiranje, ustanavljanje in
upravljanje podjetij d.d. Koper,

Pristaniška ulica 8
ki bo dne 30. avgusta 2001 ob 15. uri v

poslovnih prostorih na sedežu družbe v IV.
nadstropju, Koper, Pristaniška ulica 8, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine.

Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Uroš Kovač.

Izvoli se dve preštevalki glasov v sestavi:
Dunja Krmac in Laura Črešnar.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 2000 z mne-
njem revizorja v predloženem besedilu.

3. Razporeditev dobička za leto 2000.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme predlagano razporeditev dobička.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko družbo za leto 2001
skupščina imenuje RFR Ernest&Young
d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: za člane nadzor-

nega sveta se imenujejo: Aldo Babič, Ro-
berta Časarja, Matjaža Geratiča, Tomaža La-
hajnerja, Petra Mahniča.

Člani nadzornega sveta so imenovani z
dnem izteka mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta za dobo štirih let.

6. Sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog uprave: sejnina za člane nad-

zornega sveta znaša 30.000 SIT neto, za
predsednika pa 50.000 SIT neto.

Delničarjem je gradivo za skupščino s
predlogi sklepov na voljo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja 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.

Skupščine se lahko udeležijo in glaso-
valno pravico uresničujejo delničarji, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
na sedežu družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

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. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Adriacommerce, d.d., Koper
predsednik uprave

Robert Biček, univ. dipl. ek.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 48/2001 S-52642
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Kolerič Andrejka s.p., trgovina na
drobno, Šentilj 76/b, Šentilj, se v skladu
s členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2001

St 44/2001 S-52643
To sodišče je s sklepom opr. št. St

44/2001 z dne 12. 7. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mar-
ket DAJ DAM Olga Zupanič s.p., Cesta v
Rogozo 7, Miklavž na Dravskem Polju
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:

1. Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1113 Ljubljana,

3. Vobo, d.o.o., Vrablova 30, Maribor,
4. Kruh pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander

2, Maribor,
5. Majer Miro, Ul. Planinčevih, 2204 Mi-

klavž.
Za upraviteljico prisilne poravnave se do-

loči mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zapo-
slena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul.
Kraljeviča Marka 21, Maribor.

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 obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazi v 30 dneh po objavi tega izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 7.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2001

St 58/2001 S-52644
To sodišče je s sklepom opr. št. St

58/2001 z dne 12. 7. 2001 začelo posto-

Objave sodišč

pek prisilne poravnave nad dolžnikom LIJA,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Maribor, Jadranska c. 27 ter odredilo ime-
novanje upniškega odbora v sestavi:

1. Štafan Strašek s.p. Mesarija Strašek,
Stari trg 11, 3210 Slovenske Konjice,

2. Droga Portorož, živilska industrija,
d.d., Industrijska c. 21, 6310 Izola,

3. Kolinska, prehrambena industrija,
d.d., Kolinska ul. 1, Ljubljana,

4. Nova ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, Podružnica Maribor, Strossmayerjeva
26, Maribor,

5. Škrobar Gorazd, Spodnje Dobrenje
37, 2211 Pesnica.

Za upraviteljico prisilne poravnave se do-
loči mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zapo-
slena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul.
Kraljeviča Marka 21.

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 tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne porav-
nave.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 7.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2001

St 56/2001 S-52645
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom R.R. Trans Robida Robert s.p., avto-
prevozništvo, cvetličarstvo, Klemenčiče-
va 18, Maribor se v skladu s členom 99/I
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-
nje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 2001

St 3/2001 S-52646
Stečajni postopek nad dolžnikom Mitra

trgovina, promet, gradbeništvo in stori-
tve, d.o.o., Aškerčeva 5, Ptuj – v stečaju
se v smislu drugega odstavka 99. člena
ZPPSL zaključi, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka opr. št. St 3/2001 z dne 16. 7.
2001, se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
stečajnega postopka se stečajni dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 7. 2001

St 28/2001-10 S-52647
To sodišče je s sklepom opr. št. St

28/2001 z dne 16. 7. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Avatoservis
Bled, d.o.o., Ribenska 6, Bled in ga takoj
zaključilo, ker premoženje, ki bi prišlo v ste-
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čajno maso, ne zadošča niti za stroške po-
stopka.

Premoženje dolžnika se izroči Občini
Bled, brez prevzema obveznosti.

Po pravnomočnosti tega sklepa, se dol-
žnik izbriše iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 7. 2001

St 89/2001 S-52648
To sodišče je s sklepom St 89/2001

dne 13. 7. 2001 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom LA FRUTTA IM-
PORT-EXPORT, d.o.o., Litijska 263,
Ljubljana, matična številka: 5924235, ši-
fra dejavnosti: 51.310.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko iz Ribnice.

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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 10. 2001 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2001

St 31/94 S-52649
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Caprice
konfekcija p.o. Lenart – v stečaju, ki bo
dne 10. 9. 2001 ob 11. uri v sobi 253
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 7. 2001

St 80/2001 S-52650
To sodišče je s sklepom z dne 4. 7.

2001 pod opr. št. St 80/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
R & B LING, podjetje za komunikacije
d.o.o., Zvezda 5, Ljubljana, matična šte-
vilka: 5782465, šifra dejavnosti 64.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-

njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (4. 7.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postpoka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Melita Butara iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Hostnik Janko, Brezovec 3, 3255 Bu-
če,

– Robert Stramič, Novomeška c. 79,
8351 Straža,

– Pro saf, d.o.o., Gradišče 14/a, Vrhni-
ka,

– Unitehna z.o.o., Baragov trg 6, Treb-
nje,

– Vrbek Cvetko s.p., Škofija 20, 3240
Šmarje pri Jelšah.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 4. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2001

St 84/2001 S-52651
To sodišče je s sklepom z dne 10. 7.

2001 pod opr. št. St 84/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
duplati holding, Industrija platnenih iz-
delkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška
cesta 24, Domžale, matična številka
5036496, šifra dejavnosti 74.843.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (10. 7.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike 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 upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Katarina Benedik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Gorenjska predilnica, d.d., Kidriče-
va 75, Škofja Loka,

– Tekstilna Ajdovščina, Tovarniška 15,
Ajdovščina,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
(posl. enota Domžale – Kamnik),

– Intertrade ITS, d.d., Leskovškova 6,
Ljubljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko te-
ga sodišča 10. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001

St 12/95 S-52663
To sodišče razpisuje narok za obrav-

navanje osnutka za glavno razdelitev ste-
čajne mase v stečajnem postopku nad
Metalna MIO d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, ki bo dne 19. 9. 2001 ob 9. uri v
sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 7. 2001

St 74/2001 S-52773

To sodišče je s sklepom St 74/2001
dne 19. 7. 2001 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom, ECONOCOM, podje-
tje za trgovino, inženiring in storitve,
d.o.o., Livarska 1, Ljubljana, matična
številka: 5300959, šifra dejavnosti:
11.002.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Boris Dolamič, Grobeljska 11, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 10. 2001 ob 12.20, soba
368/III tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001

St 17/2001 S-52774
To sodišče je s sklepom St 17/2001

dne 19. 7. 2001 zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom BREST tapetniš-
tvo Podjetje za proizvodnjo in promet
pohištva d.o.o. Cerknica, Podskrajnik
18 – v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001
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St 240/2000 S-52775

To sodišče je s sklepom St 240/2000
dne 18. 7. 2001 zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Instaling d.o.o. –
v stečaju, Rudarska 1c, Trbovlje.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa
izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

St 85/2001 S-52776

To sodišče je s sklepom St 85/2001
dne 19. 7. 2001 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom PAJKON, podjetje za
proizvodnjo, tekstilni inženiring in tr-
govino, d.o.o., Novi Lazi 5, Kočevska
Reka, matična številka: 5695171, šifra
dejavnosti: 17.510.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, Goriča vas 95a, Ribnica.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča in vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listi-
nami in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 10. 2001 ob 12.40 soba
368/III tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001

St 64/2001 S-52777

To sodišče je s sklepom St 64/2001
dne 19. 7. 2001 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom ALMAKO, d.o.o., tr-
govsko in storitveno podjetje, Ljublja-
na, Dunajska 21, matična številka:
5716284, šifra dejavnosti: 51.520.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Boris Dolamič, Grobeljska 11, Ljubljana.

Začetek stečaja se objavi na sodni de-
ski tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listi-
nami in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 10. 2001 ob 10.30, soba
352/III tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 7. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-46778
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/01421 z dne 2. 7. 2001
pod št. vložka 1/00884/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz sod-
nega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Firma: UNIX podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Žalec, Kvedro-
va 21

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kvedrova 21, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: HORVAT ALOJZ, Kvedrova

21, 3310 ŽALEC, vložek: 2.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1989.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur. list RS, št.  54/99) izbrisalo
iz sodnega registra v izreku sklepa navede-
no gospodarsko družbo. Pravni pouk: Zo-
per sklep lahko družbenik oziroma delničar
gospodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

KOPER

Sr-46784
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01907 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/05589/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1357328
Firma: FIORE - Mlekarstvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goriče 3/a, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: MIGLINO GIUSEPPE, Sant

Antonio in Bosco 81, SAN DORLIGO DELLA
VALLE-DOLINA, vložek: 1.260.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1998; BROVE-
DAN LORENZO, Via I. Settembre 50, FAR-
RA DI SOLIGO, ITALIJA, vložek: 210.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1998; VEZ-
NAVER FRANKO, Pot k izviru 31, Lucija,
6320 PORTOROŽ, vložek: 210.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1998; VESNA-
VER ALEKSANDER, Pot k izviru 29, Lucija,
6320 PORTOROŽ, vložek: 210.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 26. 10. 1998; VESNA-
VER MIRELLA, Pot k izviru 29, Lucija, 6320
PORTOROŽ, vložek: 210.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 10. 1998.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46785
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01908 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/05756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1332031
Firma: VIDAL & CO. posredovanje in

zastopanje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Goriče 19 A, 6230 POSTOJNA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: ZGONC DAVID, Goriče

19 A, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.071.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1999; ZGONC IVANKA, Goriče
19 A, 6230 POSTOJNA, vložek:
1.029.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 10. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46786
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01909 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/04269/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5781299
Firma: MARKETING MIX, podjetje za

marketing, trgovino in komercialne sto-
ritve, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pristaniška 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: CAMPANELLI GIUSEPPE,

Via Savigno 7, BOLOGNA, ITALIJA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1995; AVSEC KATJA, Okrogarjeva
9, Črnuče, 1231 LJUBLJANA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
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30. 5. 1995; EUSEPI ROBERTO, Via del
Vascello 5, CESARO, ITALIJA, vložek:
500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46787
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01910 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/04706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5842646
Firma: KOCJAN podjetje za avtopre-

vozništvo in mednarodni transport d.o.o.
Koper

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vena Pilona 14, 6000 KOPER
Osnovni kapital: 1.720.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOCJAN JOSIP, Vena Pi-

lona 14, 6000 KOPER, vložek:
860.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 7.
1993; KOCJAN MARIJA, Vena Pilona 14,
6000 KOPER, vložek: 860.000,00 SIT, ne
odgovarja, vstop: 1. 7. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46788
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01911 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/04769/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5851530
Firma: AUTO CAPRIS - Prodaja vozil,

d.o.o. Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ulica 15. maja 21, 6000 KO-

PER
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MASLO JOŽICA, Razgled

8, 6310 IZOLA, vložek: 712.500,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 5. 5. 1994; FRASI

S.R.L. TRIESTE, Via Trento 16, TRST, vlo-
žek: 712.500,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 9. 1994; MUSMARRA FRANCESCO, Via
I. Nievo 4, DIGNANO, ITALIJA, vložek:
75.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 9.
1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46789
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2001/01912 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/04935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5889197
Firma: DIONEA, proizvodnja in trgovi-

na z lesom d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Partizanska 15, 6210 SEŽA-

NA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEČAR RUDOLF, Lokav-

ska 25, 6210 SEŽANA, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 3. 1995.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

LJUBLJANA

Sr-46794
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04322 z dne 3. 7.
2001 pod št. vložka 1/23964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5799422
Firma: LABORS Export-import, d.o.o.,

Ljubljana, Kamniška 19
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamniška 19, 1000 LJUB-

LJANA

Osnovni kapital: 1.684.851,00 SIT
Ustanovitelji: BOŽIČ ROMAN, Linharto-

va 90, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.684.851,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
28. 12. 1994.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46800
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/05147 z dne 3. 7.
2001 pod št. vložka 1/30278/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1244175
Firma: NIKRO trgovina in proizvodnja

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koprska 94, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 5.480.980,00 SIT
Ustanovitelji: ROGELJ JOŽEF, Cesta na

Belo 25, 4000 KOKRICA, vložek:
2.685.680,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
22. 12. 1997; ALOJZIJ MARKUN, Srednja
Bela 36, 4205 PREDDVOR, vložek:
2.795.300,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
18. 12. 2000.

Obrazložitev: Ugovor zoper začetek po-
stopka izbrisa po uradni dolžnosti se zavrne
kot neutemeljen in se izda sklep o izbrisu iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46804
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/07610 z dne 6. 7.
2001 pod št. vložka 1/21057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5716900
Firma: MF-MOTOCOMMERCE ex-

port-import d.o.o. Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tbilisijska 56, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: PEPELNIK FREDI, Tbilisij-

ska 56, 1000 LJUBLJANA, vložek:
1.467.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
6. 1. 1993; MF IMPORT EXPORT BEST LI-
NE INC., 1050 S. State Streeet, Dover, CO-
UNTRY OF KENT, ZDA, vložek: 33.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 1. 1993.
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Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10579 z dne 9. 7.
2001 pod št. vložka 1/09641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5377854
Firma: AKTEM CONSULTING svetova-

nje in trgovina, d.o.o. - v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Peričeva 2b, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADEŠIĆ MIRJANA, Celov-

ška 103, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10.
1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46812
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10581 z dne 10. 7.
2001 pod št. vložka 1/27739/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5940800
Firma: KOŠTIČ k.d., podjetje za grad-

beništvo
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Steletova 6, 1000 LJUBLJA-

NA
Osnovni kapital: 2.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOŠTIČ KASIM, Steletova

6, 1000 LJUBLJANA, vložek: 1.000,00
SIT, odg.s svojim premož., vstop: 27. 3.
1996; ABDIČ SAKIB, Jakčeva 34, 1000
LJUBLJANA, vložek: 1.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 3. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46813
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10667 z dne 11. 7.
2001 pod št. vložka 1/19299/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 5632030
Firma: EMONA-PROMET podjetje za

notranjo in zunanjo trgovino ter poslov-
ne storitve d.o.o., Ljubljana, Knezova 23

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Knezova 23, 1000 LJUBLJA-
NA

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: KLOBASA JERNEJ, Zasav-

ska c. 16, 8280 BRESTANICA KRŠKO, vlo-
žek: 1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 26. 6. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

SLOVENJ GRADEC

Sr-46742
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00328 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/07253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5693977
Firma: ŠTEKA trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob Suhi 7/a, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 2.415.512,00 SIT
Ustanovitelji: KRIČEJ ŠTEFAN, Ob Suhi

7/a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 2.415.512,00 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 16. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46749
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00340 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/06898/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5679931
Firma: JASA storitveno, proizvodno in

trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leše 128, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.032.830,00 SIT
Ustanovitelji: KRESNIK ERNEST, Leše

128, 2391 PREVALJE, vložek:
1.016.415,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 10. 1992; KRESNIK UROŠ, Leše 128,
2391 PREVALJE, vložek: 508.207,50 SIT,
ne odgovarja, vstop: 15. 10. 1992; KRE-
SNIK MAROŠ, Leše 128, 2391 PREVA-
LJE, vložek: 508.207,50 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 15. 10. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46750
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00341 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08186/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5758262
Firma: MSTR PRO storitveno, proizvo-

dno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ob Suhi 14/e, 2390 RAVNE

NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 5.785.411,00 SIT
Ustanovitelji: ČAPELNIK SERGEJ, Ob

Suhi 14/e, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 5.785.411,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 19. 4. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
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ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46751
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00342 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5773075
Firma: BEL-LUX storitveno, proizvo-

dno in trgovsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ugasle peči 15, 2391 PREVA-

LJE
Osnovni kapital: 2.521.498,00 SIT
Ustanovitelji: KUNSTTRANSPORTE BE-

LAJ GMBH, Scheneberger ufer 5-9, BER-
LIN, vložek: 840.499,33 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 21. 1. 1993; BELAJ ENGEL-
BERT, Ugasle peči 15, 2391 PREVALJE,
vložek: 840.499,33 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 21. 1. 1993; PAVŠE LJUDEVIKA, Uga-
sle peči 15, 2391 PREVALJE, vložek:
840.499,34 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46752
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00343 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/09572/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1190288
Firma: HEPROTEX trgovsko podjetje

d.o.o., Dobja vas 7/a, Prevalje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobja vas 7/a, 2391 PREVA-

LJE
Osnovni kapital: 1.550.000,00 SIT
Ustanovitelji: SZABO ERICH, Schachner

Strasse 7, A-1220 DUNAJ, vložek:
1.550.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
13. 12. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,

št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46753
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00344 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/02761/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5412927
Firma: AUTO-RAC trgovsko podjetje

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tržna 1, 2360 RADLJE OB

DRAVI
Osnovni kapital: 1.539.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAC MIRAN, Tržna 1,

2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
1.539.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46754
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00345 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08108/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763045
Firma: KLUB MATATU podjetje za pro-

izvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Mariborska 1, 2360 RADLJE

OB DRAVI
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: LEITINGER DAVID, Sp. Vi-

žinga 65, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
1.500.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 3. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve

sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46755
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00346 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/02683/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5429919
Firma: KARMEN podjetje za proizvo-

dno, storitveno in trgovinsko dejavnost
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Meža 33, 2370 DRAVOGRAD
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: URBANCL EMIL, Meža 33,

2370 DRAVOGRAD, vložek: 1.125.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 8. 1990; IN-
TIHAR KARMEN, Tbilisijska 4, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 375.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 8. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46756
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00347 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/09587/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1190814
Firma: ORTOPEDIJA-INTERNATIONAL

proizvodno, storitveno in hotelsko pod-
jetje d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stari trg 32, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HOIČ FRANJO, Stari trg

32, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 10. 1997; LOGAR MARKO, Bukovska
vas 46, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRA-
DU, vložek: 750.000,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 23. 10. 1997.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
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teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46757
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00348 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08175/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5764629
Firma: HBCOM podjetje za računalni-

ški inženiring d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg 65, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 2.720.600,00 SIT
Ustanovitelji: HANCMAN BRANKO, Trg

65, 2391 PREVALJE, vložek:
2.720.600,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
5. 5. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46758
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00349 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/01502/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5337640
Firma: ALMEGA podjetje za trgovino,

zastopanje in posredovanje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vuhred 88, 2365 VUHRED
Osnovni kapital: 1.502.100,00 SIT
Ustanovitelji: GOLOB DARIJAN, Obrtni-

ška 7, 2360 RADLJE OB DRAVI, vložek:
500.700,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7.
1993; KARAT TOMAŽ, Prisoja 4, 2360
RADLJE OB DRAVI, vložek: 500.700,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 6. 7. 1993; PA-
VLIČ BOJANA, Obrtniška 7, 2360 RADLJE
OB DRAVI, vložek: 500.700,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma

delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46759
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00350 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/09500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5930294
Firma: HYSTIN podjetje za usposab-

ljanje in zaposlovanje invalidov ter pro-
izvodnjo d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Koroška cesta 57, 2366 MUTA
Osnovni kapital: 1.630.000,00 SIT
Ustanovitelji: HYPOS MUTA podjetje za

hidravliko in pnevmatiko d.d., Koroška ce-
sta 57, 2366 MUTA, vložek: 1.630.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46760
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00351 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/07825/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5744997
Firma: IMLAS trgovsko, storitveno in

proizvodno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Legen 49, 2383 ŠMARTNO

PRI SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: MLAČNIK IVANKA, Legen

49, 2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRAD-
CU, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 6. 11. 1992.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46761
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00352 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08724/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5788960
Firma: CATENA trgovina, proizvodnja,

storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska 25, 2382 MISLINJA
Osnovni kapital: 1.848.000,00 SIT
Ustanovitelji: TREBEC UROŠ, Šolska

cesta 8, 2380 SLOVENJ GRADEC, vložek:
1.848.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
15. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46762
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00353 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/03540/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5503531
Firma: KEGROS podjetje za gradbe-

ništvo, trgovino in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotlje 84, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.578.150,00 SIT
Ustanovitelji: JAVŠNIK BORIS, Ob Poto-

ku 4, 2352 SELNICA OB DRAVI, vložek:
1.578.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 12. 1990.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46763
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00354 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/06658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
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o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5675936
Firma: HOJKA-ZAPEČNIK podjetje za

proizvodnjo, trgovino in storitve k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Hudi kot 9, 2364 RIBNICA NA

POHORJU
Ustanovitelji: ZAPEČNIK JANKO komple-

mentar, Hudi kot 9, 2364 RIBNICA NA PO-
HORJU, odg.s svojim premož., vstop:
24. 11. 1999; BALAŽIČ MATEJA komandi-
tist, Hudi kot 9, 2364 RIBNICA NA PO-
HORJU, vložek: 4.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, vstop: 24. 11. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska družba
izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk:
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko
družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za
družbenika oziroma delničarja gospodar-
ske družbe ali upnika gospodarske družbe
od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu
RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodi-
šče.

Sr-46764
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00355 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08167/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5763339
Firma: JAMLES predelava lesa in tr-

govina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentjanž nad Dravčami 6,

2367 VUZENICA
Osnovni kapital: 1.712.000,00 SIT
Ustanovitelji: JAMNIK ANTON, Šentjanž

nad Dravčami 6, 2367 VUZENICA, vložek:
1.712.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46765
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00356 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/04409/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5530989
Firma: ITD zunanja in notranja trgovi-

na d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Spodnje Javorje 7/c, 2393

ČRNA NA KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.508.940,00 SIT
Ustanovitelji: RADOVIČ IGOR, Spodnje

Javorje 7/c, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,
vložek: 1.508.940,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 30. 10. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začet-
ku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče
na podlagi prvega odstavka 32. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da
se v izreku navedena gospodarska druž-
ba izbriše iz sodnega registra. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodar-
sko družbo od vročitve sklepa o izbrisu -
za družbenika oziroma delničarja gospo-
darske družbe ali upnika gospodarske
družbe od objave sklepa o izbrisu v Urad-
nem listu RS. Pritožba se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo
odločalo višje sodišče.

Sr-46766
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00357 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/09424/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5884900
Firma: GOMMEL gradbeništvo, trgovi-

na in posredništvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg 31, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: HANS GUENTER GUSTAV

GOMMEL, Albert Schweitzer str.1, NEUFA-
HRN, vložek: 1.500.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 12. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46767
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00358 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/09486/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5925711
Firma: EXTRATUR podjetje za trgovi-

no in turizem d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Pod gonjami 11, 2391 PRE-
VALJE

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RUTER DOROTEJA, Pod

gonjami 11, 2391 PREVALJE, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 8. 1996; RUTER IVAN, Pod gonjami
11, 2391 PREVALJE, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 1996.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46768
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00359 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/04665/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5581931
Firma: ATTRACTIVE export-import, tr-

govina, turizem in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brezno 76, 2363 PODVELKA
Osnovni kapital: 2.022.723,62 SIT
Ustanovitelji: JAKIČIČ IVAN, Brezno 76,

2363 PODVELKA, vložek: 1.011.361,81
SIT, ne odgovarja, vstop: 31. 10. 1991;
KAISER OLGA, Brezno 92, 2363 PODVEL-
KA, vložek: 1.011.361,81 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 23. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46769
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00360 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/07400/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5706203
Firma: KNEZ družba za trgovino in sto-

ritveno dejavnost d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pohorska cesta 47, 2367 VU-

ZENICA
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Osnovni kapital: 1.618.000,00 SIT
Ustanovitelji: KNEZ TOMO, Pohorska

cesta 47, 2367 VUZENICA, vložek:
809.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
4. 12. 1992; KNEZ ALOJZ, Pohorska ce-
sta 47, 2367 VUZENICA, vložek:
809.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
27. 6. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46770
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00361 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/03950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5491819
Firma: GRAD-STOR storitveno in tr-

govsko podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Javornik 44, 2390 RAVNE NA

KOROŠKEM
Osnovni kapital: 1.525.950,00 SIT
Ustanovitelji: PEČOVNIK HERMAN, Ja-

vornik 44, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM,
vložek: 1.525.950,00 SIT, ne odgovarja,
vstop: 21. 3. 1991.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46771
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00362 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/05407/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5615224
Firma: AVTO-LEŠE storitve, trgovina

in gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Leše 116, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.714.300,00 SIT
Ustanovitelji: MURŠIČ ALOJZ, Leše

116, 2391 PREVALJE, vložek:

857.150,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 2. 1992; MURŠIČ GORAZD, Leše 116,
2391 PREVALJE, vložek: 857.150,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 27. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46772
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00363 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/07617/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5719739
Firma: RASTA proizvodno-storitveno

podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg 4, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Ustanovitelji: RAMŠAK STANKA, Trg 4,

2391 PREVALJE, vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 22. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46773
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00364 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/07704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5714206
Firma: M & T MERKAČ podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kotlje 3, 2390 RAVNE NA KO-

ROŠKEM
Osnovni kapital: 1.637.385,00 SIT
Ustanovitelji: MERKAČ MATJAŽ, Kotlje

3, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
818.692,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993; MERKAČ TATJANA, Kotlje 3,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
818.692,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 1. 1993.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46774
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00365 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5778123
Firma: ŠEVAL GRAČIČ gradbeništvo,

trgovina in storitve d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trg 7, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 3.150.000,00 SIT
Ustanovitelji: GRAČIČ ŠEVAL, Čečovje

33, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vložek:
3.150.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 3. 1999.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46775
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00366 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5795982
Firma: V.I.R.F. podjetje za gostinstvo,

turizem in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Prisoje 49, 2391 PREVALJE
Osnovni kapital: 1.614.881,00 SIT
Ustanovitelji: RISTIČ VANJA, Prisoje 49,

2391 PREVALJE, vložek: 538.294,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 7. 7. 1993; FUKS
IVAN, Trg 3/d, 2391 PREVALJE, vložek:
538.294,00 SIT, ne odgovarja, vstop: 7. 7.
1993; RISTIČ ALEKSANDER, Prisoje 49,
2391 PREVALJE, vložek: 538.293,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 9. 5. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
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Sklepi o izbrisu po
35. členu ZFPPod

LJUBLJANA

Sr-46809
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10514 z dne 11. 7.
2001 pod št. vložka 1/07531/00 na pod-
lagi prvega odstavka 35. člena Zakona o

o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Sr-46776
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRA-

DEC je s sklepom Srg št. 2001/00367 z
dne 2. 7. 2001 pod št. vložka 1/08781/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpi-
sa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5795257
Firma: RUDNIK MEŽICA, RAČUNALNI-

ŠKI CENTER d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polena 6, 2392 MEŽICA
Osnovni kapital: 1.581.555,50 SIT
Ustanovitelji: RUDNIK MEŽICA d.o.o.,

Polena 6, 2392 MEŽICA, vložek:
100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
21. 6. 1993; ČAPELNIK SERGEJ, Ob Suhi
14/e, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vlo-
žek: 296.311,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; GRUBER KARMEN, Trg 13,
2391 PREVALJE, vložek: 296.311,10 SIT,
ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994; HAN-
CMAN BRANKO, Trg 65, 2391 PREVALJE,
vložek: 296.311,10 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 2. 12. 1994; PROSEN NATAŠA, Pre-
žihova 10, 2392 MEŽICA, vložek:
296.311,10 SIT, ne odgovarja, vstop:
2. 12. 1994; VEHOVEC BOJAN, Leška ce-
sta 2, 2392 MEŽICA, vložek: 296.311,10
SIT, ne odgovarja, vstop: 2. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku
izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na
podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona
o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izre-
ku navedena gospodarska družba izbriše iz
sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne
teči: - za gospodarsko družbo od vročitve
sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma
delničarja gospodarske družbe ali upnika
gospodarske družbe od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži
v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi
bo odločalo višje sodišče.

Vpisi po ZGD

Ustanovitve

LJUBLJANA

Rg-11834
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/10621 z dne 22. 8.
2000 pod št. vložka 1/33527/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1538012
Firma: SBB TRADING, farmacevtske

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SBB TRADING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Beethovnova 6, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KOSLER BARBARA, Beet-

hovnova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop
19. 6. 2000.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor JELENC MATIJA, Na Jami 11, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 19. 6. 2000, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost: 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., vpis 22. 8. 2000; 5119 Posredništ-
vo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
22. 8. 2000; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 22. 8. 2000;
5231 Dejavnost lekarn, vpis 22. 8. 2000;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi
in ortopedskimi izdelki, vpis 22. 8. 2000;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 22. 8. 2000;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, vpis 22. 8.
2000; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja,
vpis 22. 8. 2000; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medi-
cine, vpis 22. 8. 2000; 7414 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 22. 8.
2000; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n., vpis 22. 8. 2000; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n., vpis 22. 8. 2000.

finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS,
št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična številka: 5393477
Firma: MANTA podjetje za tržno ko-

municiranje d.o.o. Celovška 166
Skrajšana firma: MANTA d.o.o. Ljublja-

na Celovška 166
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celovška 166, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 1.501.999,98 SIT
Ustanovitelji: PEČAN OLGA, Glinškova

ploščad 21, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.999,99 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 6. 2001; KAJDIŽ EMIL, Obirska 5,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.999,99
SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor PEČAN OLGA, Glinškova ploščad
21, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 26. 6.
2001, zastopa brez omejitev.

Sr-46811
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10580 z dne 9. 7.
2001 pod št. vložka 1/21666/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Firma: AUDIO TRADE d.o.o., storitve-
no podjetje, Logatec, Rovte 72

Skrajšana firma: AUDIO TRADE d.o.o.,
Logatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rovte 72, 1370 LOGATEC
Osnovni kapital: 100.000,00 SIT
Ustanovitelji: LOŠTREK JANEZ, Rovte

72, 1370 LOGATEC, vložek: 100.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 4. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor LOŠTREK JANEZ, Rovte 72, 1370
LOGATEC, razrešitev: 17. 4. 2001.

Sr-46814
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/10721 z dne 11. 7.
2001 pod št. vložka 1/19474/00 na podla-
gi prvega odstavka 35. člena Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št.
54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5652545
Firma: COMET - MARKETING d.o.o.,

podjetje za trgovino, promet in storitve,
Ljubljana, Stegne 27

Skrajšana firma: COMET - MARKETING
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stegne 27, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.000,00 SIT
Ustanovitelji: COMET-COMMERCE

d.o.o., Ul. narodne zaščite 15, 1000 LJUB-
LJANA, vložek: 8.000,00 SIT, ne odgovar-
ja, izstop: 26. 6. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik VALENTIČ VLADIMIR, Narodne za-
ščite 15, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 6. 2001, zastopa neomejeno, kot v.d.
direktor.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

Srg 671/2001 Rg-13
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagateljice Avtotehnike RCC,
prodaja vozil, d.o.o., Bežigrajska 13, Celje,
ki jo zastopa odv. Franc Polič iz Ormoža, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku, sklenilo objaviti sklep:
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družba AVTOTEHNIKA RCC, prodaja
vozil, d.o.o., Bežigrajska 13, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Av-
totehniko Celje d.d., Trgovsko in proizvo-
dno podjetje, Bežigrajska 13, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se prenese na dru-
žbenico.

Sklep je sprejela družbenica dne 6. 3.
2001.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 9. 7. 2001

Srg 672/2001 Rg-14
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagateljice Avtotehnike Trgocen-
ter Celje, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Bežigrajska 13, Celje, ki jo zastopa
odv. Franc Polič iz Ormoža, za vpis prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku, skle-
nilo objaviti sklep:

družba AVTOTEHNIKA Trgocenter Ce-
lje, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
Bežigrajska 13, Celje, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Av-
totehniko Celje d.d., Trgovsko in proizvo-
dno podjetje, Bežigrajska 13, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se prenese na dru-
žbenico.

Sklep je sprejela družbenica dne 6. 3.
2001.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 9. 7. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

DINOS CELJE d.o.o., Gaji 37, Celje, štam-
piljko pravokotne oblike - v zgornjem delu na
sredini je zaščitni znak dva polkroga in številka
6, v spodnjem delu pa napis Dinos Celje
d.o.o. Gaji 37, 3000 Celje. gnw-60899

Priglasitveni list

Abraham Andreja, Trg 4. aprila 60, Meži-
ca, priglasitveni list, opravilna št. 45-290/94,
izdan dne 16. 7. 1994. gnz-61021

Bohinec Jamnik Dragica, Livada 1, Kam-
nik, priglasitveni list, opravilna št.
1574/01-25/2000, izdan dne 7. 1. 2000.
gnm-61134

Hvale Olga, Ovsiše 6, Podnart, priglasitve-
ni list, opravilna št. 5884238, izdan dne 10.
1. 1994. gnw-61274

Jesenšek Suzana, Trg F. Fakina 27, Tr-
bovlje, priglasitveni list, opravilna št.
56-051/98. gnp-60956

Jug Vladimir, Ledarska 4, Jesenice, obrtno
dovoljenje, št. 024033/0551/00-24/1995,
izdano dne 6.3.1995. gnz-60821

Karažija Vika, Srebrničeva 49, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030217/1267/01-38/1995, izdana dne 30.
8. 1997. gng-60840

Lušina Ornela, Sečovlje 59, Sečovlje -
Sicciole, priglasitveni list, opravilna št.
40-1173/93, izdan dne 1.6. 1995.
gnb-61170

Mauer Vida, Vilfanova 44, Portorož - Por-
torose, priglasitveni list, opravilna št.
40-1155-95, izdan dne 1. 6. 1995.
gns-60807

Osmani Rasim, IX. Korpusa 26, Izola -
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052720/1050/03-23/1999, izdana dne
21.6.1999. gnh-61214

Pavlič Anton, Robanov kot 7, Solčava, obrt-
no dovoljenje, št. 01S355, izdano dne
06.03.1005. gnp-60831

Plestenjak Marko, Zg. Bitnje 82, Žabnica,
priglasitveni list, opravilna št. 18-1100/94,
izdan dne 26. 8. 1994. gnh-61089

Posega Bruno, Kidričeva 6, Ilirska Bistri-
ca, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010877/0148/00-22/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnj-60987

Preloc Pavel, Bavško 45a, Trbovlje, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
039657/0260/01-66-1995. gny-61222

Stary Zoran, Cankarjeva 1, Ljubljana, pri-
glasitveni list, opravilna št. 25-0592/94.
gnf-60991

Timaver Marjan, Knupleževa ul. 6, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0585/94,
mat. št. 5393282. gnu-60926

Tratar Gorazd, Šmarjeta 34, Šmarješke
Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
038-2252-98. gnr-61104

VEL VAR d.o.o., Preloška 1, Velenje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrtno
dovolenje, št. 020706/1299/00-69/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gnm-61084

Vidic Matjaž, Na trati 16, Lesce, priglasitve-
ni list, opravilna št. 44-1731-96. gnr-60804

Vučić Nenad, Veljka Vlahoviča 65, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št. 0645244.
gnk-60961

Potne listine

Ajdnik Irena, Spodnje Laže 14, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. BA 937047, izdala
UE Slovenske Konjice. gne-61092

Arsov Ivan, Puštal 3, Škofja Loka, potni
list, št. BA 833257, izdala UE Škofja Loka.
gnd-61168

Atanasovska Maja, Trg Prešernove briga-
de 8, Kranj, potni list, št. BA 068230.
gno-60957

Bandelj Prica Nives, Šared 14a, Izola -
Isola, potni list, št. BA 574743, izdala UE
Izola. gnv-61075

Barut Janja, Gabrovica 9, Črni Kal, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 12059, izdala
UE Koper. gnz-61046

Biščak Sašo, Kneza Koclja 59, Ljubljana,
potni list, št. AA 590471, izdala UE Ljubljana.
gnh-61339

Bittner Sandi, Deskle,Ložice 48, Anhovo,
potni list, št. AA 550647, izdala UE Nova
Gorica. gnq-61330

Boranič Barbara, Cesta 4. julija 62, Krško,
potni list, št. BA 609066, izdala UE Krško.
gnm-61209

Bošković Aleksandar, Goričica 1, Pred-
dvor, potni list, št. BA 941896. gnq-60955

Božič Katjuša, Škocjan 70, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 578219, izdala UE
Koper. gnw-60849

Brumen Grega, Gregorčičeva 17, Domža-
le, potni list, št. AA 365747, izdala UE Dom-
žale. gne-61392

Corel Katja, Podgrajska cesta 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 771624, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-61193

Cotić Milena, Opatje selo 2/c, Miren, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 96811, izdala
UE Nova Gorica. gng-60865

Crnalić Admira, Ravne 15, Tržič, potni list,
št. BA 749068, izdala UE Kranj. gnt-61377

Crnalić Suvad, Ravne 15, Tržič, potni list,
št. AA 894475, izdala UE Škofja Loka.
gns-61378

Čizmić Zlatan, Cesta na Golico 13, Jese-
nice, potni list, št. BA 368751, izdala UE
Jesenice. gnx-60823

Čobanović Dušanka, Ljubljanska cesta 89,
Celje, potni list, št. AA 35763, izdala UE Ce-
lje. gnl-60960

Črešnik Milanka, Meža 119, Dravograd,
potni list, št. BA 967532, izdala UE Dravo-
grad. gnc-61244

Dembsky Helena, Levčeva 13/a, Mengeš,
potni list, št. BA 620138, izdala UE Domžale.
gnh-60918

Dovjak Barbara, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list, št. BA 867098, izdala
UE Nova Gorica. gnf-60866

Đukić Darinka, Hladilniška 26/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 535230, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-61076

Erker Franka, Stara cesta 24, Logatec,
potni list, št. BA 989887, izdala UE Logatec.
gno-61307

Ferencek Tina, Golišče 68, Kresnice, pot-
ni list, št. AA 823521, izdala UE Litija.
gny-61372

Ferfolja Oskar, Vrtojbenska cesta 60,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 101793, izdala UE Nova Gorica.
gns-61203

Ferfolja Stanislava, Vrtojbenska cesta 60,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 101792, izdala UE Nova Gorica.
gnu-61201

Franković Davor, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA 48224,
izdala UE Koper. gni-61238

Glibota Brane, Pot k mlinu 19, Maribor,
potni list, št. BA 503695. gng-60990

Golob Franc, Zg. Jablane 38/a, Cirkovce,
potni list, št. BA 309647. gnx-60898

Gorela Stanko, Nova vas nad Dragonjo
51, Sečovlje - Sicciole, potni list, št. AA
408214, izdala UE Piran. gny-60772

Goričan Marija, Pobrežje 84, Videm pri
Ptuju, potni list, št. AA 359745, izdala UE
Ptuj. gnm-60984

Goršič Marko, Kumrovška 21, Ljubljana,
potni list, št. BA 291137. gnp-61131

Grabnar Peter, Trg revolucije 15, Trbovlje,
potni list, št. AA 564266, izdala UE Trbovlje.
gnt-60902

Haljeta Muhamed, Okrogarjeva 3, Celje,
potni list, št. BA 792556, izdala UE Celje.
gnu-61376

Hughes Sylvia Maria, London, Anglija, pot-
ni list, št. BA 181348. gnd-60893
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Hvastija Konakovič Jaša, Pot na Fužine
49, Ljubljana, potni list, št. BA 637193, izdala
UE Ljubljana. gnv-60825

Ivanišin Maja, Prešernova 18, Maribor, pot-
ni list, št. BA 674591. gnu-61101

Jakič Stanko, Fabianijeva 35, Ljubljana,
potni list, št. BA 84461, izdala UE Ljubljana.
gnn-61008

Jernej Sekirnik Terezija, Podmilščakova ul.
373, Ljubljana, potni list, št. AA 531965, iz-
dala UE Ljubljana. gni-60813

Jović Slobodan, Sokolska ulica 2, Višnja
Gora, potni list, št. BA 814315, izdala UE
Ljubljana. gnu-61401

Jurca Matjaž, Ul. Pomorskega batajlona
253, Ljubljana, potni list, št. BA 524593, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-61035

Kadivec Igor, Hrastje 156, Kranj, potni list,
št. AA 925432. gnh-60964

Kampuš Nataša, Peter - Richavz str 4,
40229 Dusseldorf, potni list, št. BA 660521.
gnd-60993

Karalić Vesna, Lubljanska cesta 1/č, Kam-
nik, potni list, št. BA 530054, izdala UE Kam-
nik. gne-61117

Kavčič Zlatka, Cesta v Lipovce 2, Brezovi-
ca pri Ljubljani, potni list, št. BA 529460.
gni-60938

Kirbiš Janko, Ljubljanska cesta 29, Celje,
potni list, št. P 26150. gnc-61369

Kljajić Amir, Ul. bratov Rupar 8, Jesenice,
potni list, št. BA 941525, izdala UE Jesenice.
gnv-61250

Kobal Borislav, Blaža Jovanoviča 20, Beo-
grad, potni list, št. BA 119475. gnq-61205

Konjević Egedis, Čanžekova 16, Ljublja-
na, potni list, št. BA 797195, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-61224

Kovačević Rusmina, Cesta 1. maja 72,
Jesenice, potni list, št. BA 832565, izdala UE
Jesenice. gng-61140

Lazar Josip, Ivanovci 4, Fokovci, potni list,
št. AA 420892, izdala UE Murska Sobota.
gns-60828

Lenarčič Metoda, Sinje Gorice 50/a, Vr-
hnika, potni list, št. BA 214112. gnl-61135

Lovrenčič Violeta, Breg 56, Majšperk, pot-
ni list, št. AA 614848, izdala UE Ptuj.
gnf-60841

Lozinšek Drago, Krčevina pri Vurbergu
108, Ptuj, potni list, št. AA 48008, izdala UE
Ptuj. gnc-61044

Lukan Valentina, Mačkovci 1, Domžale,
potni list, št. BA 910844, izdala UE Domžale.
gnf-61116

Majetić Nejad, Steletova 25, Kamnik, pot-
ni list, št. CA 9146, izdala UE Kamnik.
gne-61017

Malek Igor, Šentpetska 19, Maribor, potni
list, št. BA 497248, izdala UE Maribor.
gno-61282

Malenšek Martin, Žlebej 15, Novo mesto,
potni list, št. BA 194244, izdala UE Novo
mesto. gnq-60905

Malenšek Samo, Belokranjska 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 538102. gne-60767

Markač Jožica, Ul. Frana Kovačiča 7, Ma-
ribor, potni list, št. BA 701605. gnn-61083

Marot Naja, Bevško 45/b, Trbovlje, potni
list, št. BA 625635. gnr-61058

Mehić Samir, Ul. padlih borcev 26, Pre-
stranek, potni list, št. BA 604596, izdala UE
Postojna. gnm-60834

Miklič Bojan, Dunajska 103, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 827138, izdala UE Ljubljana.
gnk-61311

Milovanović Ivana, Delavska 26, Kranj, pot-
ni list, št. BA 543013. gno-61382

Mirčič Katja, Kajakaška c. 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 680466, izdala UE Ljubljana.
gnn-61383

Mirtič Mitja, Perčeva 18, Ljubljana, potni
list, št. BA 800177, izdala UE Ljubljana.
gnd-60818

Mozetič Tadej, Bilje 37, Renče, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 120844, izdala UE
Nova Gorica. gne-60867

Mrak Katja, Hrvatski trg 2, Ljubljana, potni
list, št. BA 617454, izdala UE Ljubljana.
gnp-61306

Mulec Aleš, Zg. Duplek 35/H, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 633510. gnf-61241

Nikolić Suzana, Zelena pot 23, Ljubljana,
potni list, št. BA 664473, izdala UE Ljubljana.
gnf-61016

Novak Jože, Fokovci 24, Fokovci, potni
list, št. AA 916478, izdala UE Murska Sobo-
ta. gnh-61239

Oman Marko Harry, Koroška cesta 11,
Bled, potni list, št. BA 567788. gnq-61380

Omerović Asmir, Jenkova 25, Velenje, pot-
ni list, št. BA 979267. gns-61253

Ožbolt Vjekoslav, Cesta 4. maj 22, Cer-
knica, potni list, št. AA 133012, izdala UE
Cerknica. gno-60832

Pajsar Klavdija, Podlipa 8, Vrhnika, potni
list, št. BA 867820. gnb-61395

Paratušić Laid, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 860063, izdala UE Ljubljana.
gns-61128

Pavlović Igor, Linhartova cesta 84, Ljublja-
na, potni list, št. BA 769429, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-61230

Pečarič Jože, Železniki 10, Metlika, potni
list, št. BA 959233, izdala UE Metlika.
gnv-60850

Pečenik Simonca, Križevniška 5, Ljublja-
na, potni list, št. BA 331002, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-61310

Perme Andrej, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 316027, izdala UE Ljubljana.
gnr-60904

Perne Zupan Marija Irena, Ulica pod goz-
dom 35, Trzin, potni list, št. BA 213037, izda-
la UE Domžale. gne-60942

Petrovič Sreten, Cesta na Markovec 13,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA 915677,
izdala UE Koper. gnw-61074

Pevc Andrej, Vlahovičeva 44, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 502666, izdala UE
Koper. gnx-60848

Pičulin Celestina, Grgarske ravne 16, Gr-
gar, maloobmejno prepustnico, št. AI
133690, izdala UE Nova Gorica. gnb-61045

Pilko Vesna, Miklošičeva ulica 11/b, Ce-
lje, potni list, št. BA 439018. gnw-61249

Pirnat Sascha Aleksander, Hausvoghei-
platz 3-4, D -10117 Berlin, potni list, št. BA
703204. gne-60992

Pirnovar Gregor, Plešičeva 39, Ljubljana,
potni list, št. BA 900433, izdala UE Ljubljana.
gnv-60925

Pisek Dejan, Trnovska ul. 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 313006, izdala UE Ljubljana.
gnz-60946

Podobnik Matjaž, Proletarskih brigad 12,
Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
137463, izdala UE Izola. gnz-61196

Povodnik Janja, Miren 226, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 130673, izdala
UE Nova Gorica. gnp-61331

Prus Tatjana, Dol. težka voda 13b, Novo
mesto, potni list, št. AA 224750, izdala UE
Novo mesto. gnz-60846

Pugelj Miloš, Štorje 80, Sežana, potni list,
št. AA 42026. gnh-61114

Puhner Lilijana, Pod lipami 24, Celje, pot-
ni list, št. BA 640493, izdala UE Celje.
gnx-61223

Raj Denis, Krapje 68, Veržej, potni list, št.
BA 838345, izdala UE Ljutomer. gns-61178

Raner Blaž, Tovarniška ulica 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 735502, izdala UE Ljubljana.
gnd-61143

Ražen Nina, Izletniška pot 38, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
67033, izdala UE Koper. gno-61182

Rehberger Samo, Dvorski trg 2, Golnik,
potni list, št. BA 409073, izdala UE Kranj.
gnx-61248

Reja Anka, Kozana 90/a, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. BA 839083, izdala UE Nova
Gorica. gnt-61177

Remšak Nataša, Šmartno pri Tuhinju 14,
Kamnik, potni list, št. BA 678837, izdala UE
Kamnik. gnk-60936

Rižner Tomaž, Mala čolnarska ulica 4/b,
Ljubljana, potni list, št. BA 989615, izdala UE
Ljubljana. gnz-61221

Robnik Franc, Ledinek 4, Sv.Ana v
Slov.goricah, potni list, št. BA 11052, izdala
UE Lenart. gnh-61189

Romih Milan, Lenardonova 47, Maribor,
potni list, št. BA 700675. gnz-61246

Rovtar Cirila, Stomaž 52, Dobravlje, potni
list, št. AA 14065, izdala UE Ajdovščina.
gnb-60845

Rus Veljko, Kolodvorska 37, Bled, potni
list, št. AA 146330. gnh-60989

Samardžić Danijel, Vilharjeva 19, Pivka,
potni list, št. BA 489388, izdala UE Postojna.
gne-60892

Selinšek Ksenja Maria, Ferdinandstrase
25, 40599 Dusserdorf, potni list, št. AA
855445. gnz-60971

Sever Mitja, Sv. Duha 118, Škofja Loka,
potni list, št. BA 74224. gno-60932

Sever Renato, Šolska ulica 1, Brežice,
potni list, št. AA 619327, izdala UE Brežice.
gnp-61256

Skledar Sonja, Apače 185, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list, št. BA 673752.
gnw-61099

Smolej Dejan, Zgornje Rute 68, Gozd Mar-
tuljek, potni list, št. AA 574897, izdala UE
Jesenice. gng-61365

Smrekar Barbara, Volaričeva 17, Kobarid,
potni list, št. BA 703397. gnb-60820

Spruk Uroš, Polhov Gradec 93, Polhov
Gradec, potni list, št. AA 826394, izdala UE
Ljubljana. gne-61142

Stocca Andrej, Pahorjeva 30, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
102964, izdala UE Koper. gni-61113

Sukič Bernard, Domajinci 58, Cankova,
potni list, št. AA 636142, izdala UE Murska
Sobota. gns-61053

Škofic Mirko, Sp. Hotič 3, Litija, potni list,
št. AA 675474ž, izdala UE Litija. gnv-61125

Škorič Marko, Zbilje 60, Medvode, potni
list, št. AA 767638, izdala UE Ljubljana.
gnh-61139

Škrabl Vesna, Kollarjeva 1, Maribor, potni
list, št. BA 106886. gnd-61368

Šoper Natalija, Cesta 24. junija 84, Ljub-
ljana-Črnuče, potni list, št. BA 415181, izdala
UE Ljubljana. gnr-61279

Špingler Danijel, Gradac 123, Gradac,
potni list, št. BA 641408. gnp-61381

Šprinzar Boštjan, Cesta na stadion 8, Ko-
čevje, potni list, št. BA 835451, izdala UE
Kočevje. gnj-61037

Štern Matjaž, Kotlje 115, Kotlje, potni list,
št. AA 740545, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnq-61180
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Tanšek Andreja, Ronkova ulica 3, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 210456, izdala UE
Slovenj Gradec. gny-61197

Tekavec Barbara, Cesta v Zg. Log 39,
Ljubljana, potni list, št. BA 666108, izdala UE
Ljubljana. gnd-61393

Tičar Branko, Nova vas 11, Preddvor, pot-
ni list, št. AA 141974, izdala UE Kranj.
gnu-61301

Torkar Franc, Sp. Gorje 117/b, Zgornje
Gorje, potni list, št. AA 186842. gns-60928

Tržan Bojan, Jezerce pri Dobjem 2, Dobje
pri Planini, potni list, št. BA 146985, izdala
UE Šentjur pri Celju. gng-61065

Verbič Dušan, Zg. Brnik 13/c, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 868258.
gnm-61234

Vidic Nina, Ljubljanska cesta 76, Domža-
le, potni list, št. BA 686228, izdala UE Dom-
žale. gnt-61402

Viler Damjan, Ul. generala Levičnika 7/a,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA 911651,
izdala UE Koper. gnl-60985

Vojvodić Boro, Cesta maršala Tita 45, Je-
senice, potni list, št. BA 766834, izdala UE
Jesenice. gnv-60875

Vranc Mitja, Nadvozna cesta 3, Škofja vas,
potni list, št. BA 988607, izdala UE Celje.
gnr-60829

Vrhovnik Zoran, Bašelj 71, Preddvor, pot-
ni list, št. AA 925775. gnz-61096

Vukovič Borut, Prečna 8, Litija, potni list,
št. AA 670507, izdala UE Litija. gnb-61320

Zavrtanik Smiljan, Ul. XXX divizje 15/a,
Nova Gorica, potni list, št. BA 711690, izdala
UE Nova Gorica. gnu-61226

Zupan Sabina, Ul. pod gozdom 35, Trzin,
potni list, št. AA 816883, izdala UE Domžale.
gnd-60943

Zupančič Maruša, Rožičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 683269, izdala UE Ljubljana.
gnz-61325

Žižek Štefan, Cvetna ulica 13, Murska So-
bota, potni list, št. BA 722587, izdala UE
Murska Sobota. gnf-61216

Osebne izkaznice

Ambrožič Blaž, Vir, Šaranovičeva 7/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 465427.
gnt-61052

Ameti Iljazi Ferdeze, Borova vas 28, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 334483.
gnr-61254

Arsov Ivan, Puštal 3, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 21885. gnc-61169

Aupič Aleksander, Bodislavci 14a, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 27841.
gng-61040

Bajde Marija, Artiče 58, Artiče, osebno
izkaznico, št. 519718. gnf-60766

Beber Vovk Živa, Trg svobode 16, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št. 197719.
gnc-60869

Benko Gizela, Gotska 13, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 612178. gny-61172

Bincl Friderik, Zadobrova 45/c, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 253710.
gnk-61261

Bizjak Marija, Paška vas 24, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 706969.
gnt-61252

Boben Dušica, Na otoku 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 740097. gnf-61091

Bohinec Jamnik Dragica, Livada 1, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 105116.
gnn-61133

Brodnik Janez, Prešernova 19, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 312609. gnm-60859

Čampelj Nataša, Ul. Slavka Gruma 54,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 427202.
gnn-61333

Ćurčija Željko, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 248615. gnx-61048

Debeljak Terezija, Tržič 10, Struge, oseb-
no izkaznico, št. 725411. gnc-61273

Dolinar Iva, Tacenska 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 580697. gng-60940

Dragar Jožef, Kidričeva 10, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 381988. gnz-60896

Drobne Natalija, Iršičeva ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 861526. gni-61088

Gajšek Maksimiljan, Cesta zmage 2, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
256724. gnk-61236

Gergorec Marija, Petanci 17, Tišina, oseb-
no izkaznico, št. 802655. gny-60872

Gliha Jožef, Šukljetova 11, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 811231.
gnk-61336

Gorečan Simon, Jarmovec 9/b, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 872585. gno-61082

Gradišek Sabina, Sp. Pirniče 22/c, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 68871.
gny-61022

Gregorčič Slavko, Družinska vas 12, Šmar-
ješke Toplice, osebno izkaznico, št. 743885.
gnl-61335

Gril Jože, Sr. Dobrava 6b, Kropa, osebno
izkaznico, št. 384935. gni-61188

Grom Mihael, Čevica 8, Logatec, osebno
izkaznico, št. 448946. gnr-61054

Hasani Bukurije, Čečovje 2, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 17362.
gne-61192

Hedžić Omer, Cesta dveh cesarjev 104/g,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 143149.
gnl-60835

Hočevar Doroteja Amalija, Dobrnič 11, Do-
brnič, osebno izkaznico, št. 328864.
gnb-61049

Hodžar Boštjan, Dobriša vas 74, Petrov-
če, osebno izkaznico, št. 674509.
gno-61207

Hrovat Karolina Kornelija, Kapca 128, Len-
dava - Lendva, osebno izkaznico, št. 417762.
gni-60838

Jakšič Katarina, Župančičeva 24, Grosup-
lje, osebno izkaznico, št. 244568. gnj-61387

Jančič Ana, Podplat 16, Podplat, osebno
izkaznico, št. 328828. gnj-60837

Jantol Ljiljana, Novo Polje C. III/17, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 344422.
gnn-61358

Januš Niko, Cankarjeva cesta 22, Tržič,
osebno izkaznico, št. 92300. gnn-61208

Jaušovec Zvezdana, Limbuška 62, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 801438.
gnl-60885

Jereb Tadej, Stara Vrhnika 38, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 120242. gnu-61026

Jerič Gabrijela, Ulica Juša Kramarja 49,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 482393.
gnf-61066

Jug Stanislav, Ul. bratov Poglajen 1b, Liti-
ja, osebno izkaznico, št. 449146. gnc-60994

Južna Marjan, Škapinova ulica 5, Celje,
osebno izkaznico, št. 194975. gno-61232

Kalenić Barbara, Sele pri Polskavi 21, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 192800.
gnj-61062

Kambič Marjan Franc, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 339301.
gnt-60777

Kobal Jožefa, Fabianijeva 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 315443. gnv-61025

Komauer Adela, Slivniška 30, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 352814.
gnw-60824

Komočar Sebastjan, Aškerčeva 10, Krško,
osebno izkaznico, št. 86857. gnl-61210

Korenč Andreja, Ravnik pri Hotedršici 4,
Hotedršica, osebno izkaznico, št. 351363.
gnb-60970

Kotar Borut, Krpanova 6/c, Logatec,
osebno izkaznico, št. 386361. gnf-60816

Kranjčič Damjan, Mestni vrh 118, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 332095. gnu-61176

Krebs Igor, Ljubljanska 86/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 98486. gni-60988

Kulauzović Muhamed, Ljubljanska 59,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 371661.
gnm-61309

Kunaver Kovačič Marija Vesna, Gregorči-
čeva ulica 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
854977. gni-61063

Kunić Milena, Potrčeva 44, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 44128. gnz-60871

Kunstelj Silva, Zalaznikova ulica 20, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 492072.
gni-61363

Kužnik Anton, Dolnji Lakoš 84, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 78062.
gnv-61100

Lipovšek Gašper, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno izkaznico, št. 109524. gnu-61251

Lorger Neža, Babna Brda 4, Sveti Štefan,
osebno izkaznico, št. 607577. gnl-61235

Lušina Janez, Cesta 1. maja 69, Kranj,
osebno izkaznico, št. 21687. gnb-61095

Mahajnc Ivan, Betnavska 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 133922. gnv-60950

Markelj Lovrenc, Dežmanova 2, Lesce,
osebno izkaznico, št. 629541. gnd-60868

Marolt Stanislav, Mrzlava vas 13, Krška
vas, osebno izkaznico, št. 663817.
gns-61278

Marot Naja, Bevško 45/b, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 299770. gns-61057

Memišoski Ismail, Liminjanska 4, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico, št. 700759.
gnw-61174

Mihalinec Antonija, Golniška 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 694794. gnp-60881

Mohorič Janko, Zapuže 27, Begunje na
Gorenjskem, osebno izkaznico, št. 150601.
gnv-61375

Njivar Sandi, Črmlja 18, Trnovska vas,
osebno izkaznico, št. 424447. gnz-60771

Pečarič Alja, Podlog 2, Šempeter v Savinj-
ski dolini, osebno izkaznico, št. 416169.
gng-60890

Pirnovar Gregor, Plešičeva 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 237482. gnw-60924

Pišek Jože, Frankopanska 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 273791. gng-60815

Planinšič Romana, Pucova ul. 13, Celje,
osebno izkaznico, št. 704525. gns-60878

Pliberšek Grega, Lokovica 31, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 258749. gns-61103

Poglajen Anica, Dolgo Brdo 1, Polšnik,
osebno izkaznico, št. 211835. gnp-61281

Polše Štefan, Polmolniška 42, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 743099.
gnc-61019

Potočnik Alojz, Cesta na Markovec 1b,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
32332. gnd-61043

Prašnikar Alenčica, Pristava 6, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 758427.
gnx-61023

Prosenc Živojin, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 155922. gnu-61276

Pugliese Loredano, Trg OF 13, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 818284. gne-61042
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Rekić Rasima, Cankarjeva 25, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 767286.
gnn-60883

Remškar Stanislav, Vilharjeva 28/b, Ajdov-
ščina, osebno izkaznico, št. 319247.
gnt-61327

Rihar Gregor, Emila Adamiča 37, Dobro-
va, osebno izkaznico, št. 367617. gni-60817

Rižner Tomaž, Mala čolnarska ulica 4/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38723.
gnb-61220

Rovan Aleksander, Mestni log III 15, Ko-
čevje, osebno izkaznico, št. ser. št.
000200385. gnq-61030

Rubin Jožef, Selce 40, Voličina, osebno
izkaznico, št. 208873. gny-60947

Sadar Ivanka, Pokopališka 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 107035. gnc-60769

Sečkar Mojca, Perčeva 6, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 93970. gnz-61321

Sentivanji Kata, Pot k skakalnici 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 615211. gnr-61204

Sever Mitja, Sv. Duha 118, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 24163. gnn-60933

Sinkovič Marko, Ul. Milke Kerinove 32,
Krško, osebno izkaznico, št. 306742.
gng-61265

Sirk Matej, Rimska cesta 6, Šmarje-SAP,
osebno izkaznico, št. 494743. gng-61390

Slak Marija, Blasnikova 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 751027. gnl-61085

Stanišić Velimir, Seidlova cesta 54, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 6878.
gnt-61077

Starčević Jadranka, Stožice 21/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 310866.
gnd-61118

Stare Janez, Triglavska cesta 28, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št. 791705.
gnl-61185

Steklasa Marko, Podgorje 77, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 257973. gnq-60980

Stocca Andrej, Pahorjeva 30, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 654249.
gnj-61112

Svet Jasna, Šarhova 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 581376. gnr-61179

Šajn Zora, Pod kostanji 10, Celje, osebno
izkaznico, št. 681452. gni-60888

Šav Emilija, Mavraž 64, Gračišče, osebno
izkaznico, št. 573220. gnt-60952

Šebenik Rafael, Podplešivica 71, Notra-
nje Gorice, osebno izkaznico, št. 299638.
gnw-61149

Šfiligoj Sergej, Šlandrov trg 39a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 363968. gnk-60836

Štebe Andreja, Tržaška 58, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 185894. gnh-61164

Štern Matjaž, Kotlje 115, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 711859. gng-61190

Šturm Nina, Ulica Malči Beličeve 101,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 380887.
gnr-60779

Šukelj Jožef, Trboveljska 12, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 526090.
gnp-61056

Šukljan Nataša, Trebeše 26, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 587824. gnv-61175

Terzić Esef, Ul. Viktorja Kejžarja 36, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 291171.
gny-61097

Urlep Jure, Rečica ob Savinji 24/a, Reči-
ca ob Savinji, osebno izkaznico, št. 211498.
gnh-60889

Uršič Lidija, Glinškova ploščad 18, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 491773. gns-61303

Uršič Simončič Mojca, Clevelandska 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 276573.
gnx-61173

Valner Aleš, Serdica, Rogašovci, osebno
izkaznico, št. 40741. gnk-61036

Vaupot Jurij, Ronkova 34, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 69547. gni-61038

Vengust Anica, Steletova 3, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 10236. gni-61213

Verbič Simon, Ljubečna, Sokolska 1, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 270865. gnt-60877

Vesel Sliutz Angela, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 279468. gnp-61206

Vladović Bojan, Rožmanova 4, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 366037.
gnj-61187

Vozlič Ivanka, Zamušani 4/a, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 802154. gnu-60951

Vravnik Luka, Pot ob Horšnici 25, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 320730.
gnb-60870

Wernig Rok, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 302873.
gnm-61384

Zamljen Damjan, Kregarjeva 9, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 135452. gnw-61124

Zilić Fadila, Cesta španskih borcev 43/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 51003.
gno-60857

Zwitter Alek, Dolenjska cesta 45/c, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 274989.
gni-60963

Žagar Nataša, Ul. Sallaumines 3/b, Trbov-
lje, osebno izkaznico, št. 220835. gnr-60979

Žibret Mira, Linhartova 94, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 286394. gnx-61398

Žigon Frančiška, Jačka 43, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 468419. gnk-61086

Vozniška dovoljenja

Ajdini Nasuf, Linhartova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 59462, reg. št.
25328. gnb-61245

Alić Janez, Puhtejeva ulica 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
651651, reg. št. 194364, izdala UE Ljublja-
na. gnz-61396

Ambrožič Blaž, Vir, Šaranovičeva 7/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1393192, reg. št. 35255, izdala UE Domža-
le. gnu-61051

Arhanić Sonja, Podvin 227, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170815,
izdala UE Žalec. gnl-61060

Babič Velibor, Kraigherjeva 6/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1077948, reg. št. 17047, izdala UE Velenje.
gnt-61102

Babnik Jan, Šercerjeva 11, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
23085, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-60799

Bajc Marko, Planinska cesta 19, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
200579, reg. št. 2343. gnh-61264

Bartolj Mirko, Dolenjska ulica 5, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
692732, reg. št. 6129, izdala UE Trebnje.
gng-61115

Batič Andrej, Zupančičeva 20, Piran - Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
160196. gns-60803

Bincl Friderik, Zadobrova 45/c, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19200. gnj-61262

Bizjak Aleksander Saša, Plešičeva ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 292417, reg. št. 64183, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-61275

Boben Dušica, Na otoku 9, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 553425, reg. št. 9090.
gng-61090

Bogar Jožef, Dolina pri Lendavi 5/a, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10153, izdala UE Lendava.
gnf-60891

Bojanc Robert, Potov vrh 63, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26402, izdala UE Novo mesto. gno-61157

Bratuša Zoran, Prešernova 17, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13481, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-60774

Brodnik Janez, Prešernova 19, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 224807,
reg. št. 14483, izdala UE Grosuplje.
gnn-60858

Buhvald Helena, Zagrad 51, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17739.
gnm-61184

Cegnar Aleksander, Virmaše 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20369, izdala UE Škofja Loka. gnt-60977

Colnarič Saša, Knafelčeva 34, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1377983, reg. št. 109402.
m-1397

Cordin Roman, Trg talcev 8, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22096,
izdala UE Kamnik. gnd-61218

Čamernik Slavka, Dragomer, Pod Lovren-
cem 3, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, reg. št. 10700, izdala UE
Vrhnika. gni-61388

Dembsky Helena, Levčeva 13/a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052537, reg. št. 30302, izdala UE Domža-
le. gni-60917

Dobrotinšek Helena, Globoče 9, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. S 782078, reg. št.
19331. gny-61072

Dovč Klemen, Sneberska cesta 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
222231, izdala UE Ljubljana. gnp-60806

Dragoš Jernej, Hubadova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
632809, reg. št. 128767, izdala UE Ljublja-
na. gnn-61283

Dražetić Marijan, Jurska vas 35, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16084, izdala UE Novo mesto. gnp-61006

Drglin Rok, Podlipoglav 33, Ljubljana-Do-
brunje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1137178, reg. št. 215651, izdala UE Ljublja-
na. gno-60882

Džafić Mirvad, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 585235,
reg. št. 193288, izdala UE Ljubljana.
gno-61132

Đukanović Cviko, Roza Luksemburg 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 916982, reg. št. 81657. m-1394

Fabjan Marija, Dol. Kamenje 16, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
13047, izdala UE Novo mesto. gnv-60800

Ferfolja Oskar, Vrtojbenska 60, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg. št. 3626,
izdala UE Nova Gorica. gnk-61161

Ferfolja Stanislava, Vrtojbenska 60, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, reg. št.
20369, izdala UE Nova Gorica. gni-61163

Florjančič Ester, Lužiško Srbska ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1373711, reg. št. 236479, izdala UE lJUB-
LJANA. gnt-61027

Forbici Goran, Strnišče 6, Kidričevo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40023,
izdala UE Ptuj. gni-61013
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Gačnik Simona, Podlog 8/a, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1411764, izdala UE Žalec. gnn-60958

Gerlič Gorazd, Rapočeva 18, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1178467, reg. št. 104861, izdala
UE Maribor. m-1388

Geršovnik Gregor, Pesnica 59, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 12225, izdala UE Pesnica. m-1400

Glavina Martina, Šmarje 96, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39669.
gng-61165

Golob Damjan, Kuzmičeva 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1512957,
reg. št. 117565, izdala UE Maribor. m-1391

Golob Vanja, Na Rojah 1, Tolmin, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 694545, izda-
la UE Tolmin. gnn-61158

Gorečan Simon, Jarmovec 9/b, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11470,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnj-60887

Gortnar Marija, Log 32/a, Železniki, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 13138,
izdala UE Škofja Loka. gnc-61294

Grabnar Peter, Trg revolucije 15, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11662, izdala UE Trbovlje. gns-60903

Grabovac Radoslav, Celjska cesta 51, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, št. S 1196050,
reg. št. 27372, izdala UE Velenje. gnk-60886

Grubić Sašo, Gosposvetska ulica 17,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347733, reg. št. 42275, izdala UE Kranj.
gnf-61041

Hajdinjak Zdenko, Ivanjševski vrh 45/a,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 14042, izdala UE Gornja Radgona.
gno-60782

Halužan Zoran, Mestinje 47, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. H, reg. št. 4169, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnc-61094

Herman Maša, Kokaljeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365671, reg. št. 211610, izdala UE Ljublja-
na. gno-61032

Hočevar Ignac, Suhor 1, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
12579. gnl-60860

Hrovat Anita Marija, Horjulska cesta 38,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1487523, reg. št. 243929, izdala UE Ljublja-
na. gne-61067

Hvalič Kristjan, Ljuba Šercerja 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gng-60790

Istenič Danilo, Unec 140, Rakek, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1156269, reg.
št. 10030, izdala UE Cerknica. gnk-60811

Ivanuša Peter, Pušenci 30, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 794,
izdala UE Ormož. gnz-60796

Ivičak Boris, Pesnica 41b, Pesnica pri Ma-
riboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11143. m-1390

Ivšek Jožica, Pod kostanji 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 377338,
reg. št. 33656, izdala UE Celje. gnl-61260

Jamšek Matjaž, Zdole 72, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 15906.
gnb-61195

Jastrobnik Antonija, Lokovica 66/a, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18472, izdala UE Velenje. gnx-61373

Jelenc Robert, Podnart 41, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 138697,
reg. št. 22128. gnt-61152

Jemec Maks, Klopce 5, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 22518,

reg. št. 10559, izdala UE Ljubljana.
gnd-61268

Jeram Branko, Pašnica 132, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 13146, izdala UE Škofja Loka.
gns-61353

Jernejčič Benjamin, Šercerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1243910, reg. št. 142861, izdala UE Ljub-
ljana. gny-61397

Jesenko Danijel, Ravna ulica 4a, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
953107, reg. št. 1755. m-1386

Jež Elvira Valerija, Nanos 8, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, št. S 75730. gnh-60864

Jovanovič Dušan, Ul. heroja Lacka 4, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26819, izdala UE Celje. gnj-61212

Jovanovič Milovan, Stjenkova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7298, izdala UE
Postojna. gnq-60805

Juraga Natalija, Mirni kot 6, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10363, izdala UE Piran. gnx-60923

Jus Igor, Jerebova 6, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1379452, reg. št. 105998, izdala UE
Maribor. m-1383

Kamenšek Rudolf, Dobravska ul. 11a, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 1475029, izdala UE Jesenice. gnc-60819

Kanalec Martina, Drežniške Ravne 25, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S 001506262,
izdala UE Tolmin. gnt-60802

Kašca Erika, Kot 76, Bovec, vozniško do-
voljenje, št. S 1473946, izdala UE Tolmin.
gnp-60781

Kaučič Evgen, Nad Čreto 38, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
441629, reg. št. 13418, izdala UE Maribor.
m-1399

Kelc Tonček, Prepolje 115, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 878859,
reg. št. 70606, izdala UE Maribor. m-1384

Kešner Albin, Prvomajska 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 13875,
reg. št. 9998, izdala UE Piran. m-1393

Kirbiš Janko, Ljubljanska cesta 29, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1515519, reg. št. 48911, izdala UE Celje.
gnb-61370

Klun Helena, Hodoščkova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999787, reg. št. 209752, izdala UE Ljublja-
na. gnb-61270

Koblar Matej, Selca 79, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19854, izdala
UE Škofja Loka. gnm-61034

Kocmut Darko, Čagona 26, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGCHE, št. S 1275839, reg. št. 10024.
m-1378

Kodra Tedeja, Danila Bučarja 7, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
339747, izdala UE Novo mesto. gni-60788

Kogej Tjaša, Strossmayerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213706, reg. št. 221626, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-61362

Kogovšek Irena, Verovškova ulica 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1433516, reg. št. 226608, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-60934

Kokoravec Petra, Grgar 64/b, Grgar, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnr-61004

Kolšek Radomir, Skapinova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 11439,
izdala UE Celje. gnr-61379

Korun Peter, Dobriša vas 64, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1346436,
izdala UE Žalec. gnq-61055

Koser Herman, Klinetova 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 248973,
izdala UE Maribor. m-1403

Kosmač Majda, Bernikova ulica 3, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
193371, izdala UE Ljubljana. gnd-60843

Kostevc Miran, Gorišnica 58, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
44717. gnu-61001

Košir Aleš, Zelena pot 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 892385, reg.
št. 166268, izdala UE Ljubljana. gnb-61345

Koterle Branko, Kozinova ulica 24, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8230, izdala UE Piran.
gnu-60801

Kožar Nina, Bizantova cesta 11, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024724, reg. št. 190632, izdala UE Ljublja-
na. gnz-61271

Koželj Franc, Cesta 9. avgusta 8/e, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1172016, izdala UE Zagorje.
gnk-60986

Krajcer Gregor, Ul. Gorenjskega odreda
18, Kranj, preklic duplikata vozniškega dovo-
ljenja, kat. BCGH, št. S 1355084, reg. št.
47712, izdala UE Kranj. gnn-60908

Krajnc Andrej, Kamna Gorica 92, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
606214, reg. št. 8350, izdala UE Radovljica.
gnx-61348

Krajnc David, Lešniški vrh 10, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9714,
izdala UE Ormož. gns-61153

Krajnc Mateja, Trčova 275, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 113817,
izdala UE Maribor. m-1392

Kraner Vojko, Kopitarjeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 112346,
izdala UE Maribor. m-1395

Kranjc Miroslav, Ponova vas 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 709979,
reg. št. 10181, izdala UE Grosuplje.
gnp-60906

Križnar Ožbej, Godešič 134, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23865, izdala UE Škofja Loka. gni-60863

Kuhar Vesna, Gmajnica 105, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20784, izdala UE Kamnik. gnl-61385

Kunaver Kovačič Marija Vesna, Gregorči-
čeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 14254, reg. št. 1145, izdala
UE Ljubljana. gnh-61064

Kunstelj Silva, Zalaznikova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480258, reg. št. 38751, izdala UE Ljubljana.
gnh-61364

Lahnar Iztok, Hrušica 122, Hrušica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1386322.
gnv-61150

Laknar Sašo, Novi log 12, Hrastnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 5136,
izdala UE Hrastnik. gnx-60773

Lampič Uršula, Pot v smrečje 34, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
652975, reg. št. 56720, izdala UE Ljubljana.
gnb-61295

Liber Nevenka, Migojnice 73/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 901491,
izdala UE Žalec. gnr-60879

Lopuh Matija, Milene Korbar 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1437271, reg. št. 45736, izdala UE Kranj.
gnf-60916
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Lovrenčič Violeta, Breg 56, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26944,
izdala UE Ptuj. gne-60842

Lukša Nikola, Finžgarjeva ul. 22, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 281964,
reg. št. 26411, izdala UE Domžale.
gnh-60839

Majcen Igor, Dolena 4, Ptujska Gora, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
32472, izdala UE Ptuj. gnn-61137

Majcen Janez, Trgovišče 56, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2043, izdala UE Ormož. gnx-60852

Malenšek Martin, Žlebej 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
24490, izdala UE Novo mesto. gnp-60856

Mali Mitja, Na trati 4, Šempeter v Savinjski
dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1438962, izdala UE Žalec. gnz-61071

Markač Jožica, Ul. Frana Kovačiča 7, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
370085, reg. št. 91712, izdala UE Maribor.
m-1380

Markelj Lovrenc, Dežmanova 2, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1132550, reg. št. 8691. gnx-60873

Marolt Jure, Zgornja Besnica 4/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1266462, reg. št. 219874, izdala UE Ljublja-
na. gnh-61389

Marolt Stanislav, Mrzlava vas 13, Krška
vas, vozniško dovoljenje, reg. št. 7105.
gnt-61277

Matković Igor, Nova Loka 26, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6372,
izdala UE Črnomelj. gnn-61233

Mauhler Matija, Omersova ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453700, reg. št. 209726, izdala UE Ljublja-
na. gnc-61394

Merdanović Nevresa, Na zelenici 6, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
11024470, izdala UE Žalec. gnd-61093

Mestek Andreja, Dolenje jezero 3/a, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4945, izdala UE Cerknica. gnb-61020

Meško Bojan, Ravenska cesta 74, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 34126.
gnv-61000

Mežnar Tina, Pod Trško goro 34, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38280, izdala UE Novo mesto. gnr-61304

Mihailovski Zoran, Žerjav 24, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14517, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-60997

Miketić Tomislav, Gorenje pri Adlešičih 4,
Adlešiči, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 6584, izdala UE Črnomelj. gny-60897

Mohar Janez, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 766717, reg. št. 90963, izdala UE Ljublja-
na. gnq-61280

Možina Uroš, Stara Oselica 21, Sovodenj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
24332, izdala UE Škofja Loka. gnu-60901

Mravlje Mihaela, Grohova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911974,
izdala UE Maribor. m-1379

Mrvoš Ognjen, Babno polje 5, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5187, izdala UE Cerknica. gny-61122

Muratagić Zinaida, Ključ, Ključ, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352528, reg. št.
229790, izdala UE Ljubljana. gny-60972

Naglič Bojan, Polanškova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894110, reg. št. 51589, izdala UE Ljubljana.
gnk-61186

Najger Martin, Bizeljska vas 24, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2915,
izdala UE Brežice. gns-61078

Neumann Suzana, Slovenski Javornik,
Mladinska 3, Jesenice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1424182, izdala UE Jeseni-
ce. gnq-61130

Nimac Goran, Podgorska ulica 2, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11242, izdala UE Kočevje. gnz-61371

Novak Andrej, Novosadska ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
212419, reg. št. 185257, izdala UE Ljublja-
na. gnv-60975

Novak Robert, Nade Kovačič 3, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 442422, reg. št. 79995.
m-1377

Oder Blaž, Ob gozdu 4, Mislinja, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14142, izdala
UE Slovenj Gradec. gnx-61148

Ogorevc Anton, Križ 23/a, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 471, izda-
la UE Kamnik. gnz-61171

Ozmec Anton, Potrčeva cesta 50/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15292, izdala UE Ptuj. gng-61290

Ožbot Bojan, Volčja Draga 78/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gny-60797

Pajk Bernard, Pavšičeva ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 970513,
reg. št. 200743, izdala UE Ljubljana.
gng-61015

Pavlič Margareta, Seidlova cesta 68, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 38245. gnq-60855

Pavuna Dejan, Podgorska 12, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10605, izdala UE Kočevje. gnm-60959

Pečarič Jože, Železniki 10, Metlika, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1161463, reg. št. 4635,
izdala UE Metlika. gnn-60787

Pečenko Nikolaj, Klunova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261722, reg. št. 21603, izdala UE Ljubljana.
gnr-61079

Pejakič Ilija, Grivče 3, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, št. S 97342, reg. št. 8029.
gne-61167

Perme Alojzija, Jakčeva ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
544353, reg. št. 77192, izdala UE Ljubljana.
gni-61263

Peroša Matej, Škocjanska pot 26, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 43783, izdala UE Koper. gnc-60944

Peternelj Andrea, Ulica F. Kotarja 14, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7766, izdala UE Ljutomer. gnk-61011

Pišek Irena, Kekčeva ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297086, reg. št. 115113, izdala UE Ljublja-
na. gnd-61018

Plavčak Aleš, Hruševska cesta 130, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613417, reg. št. 193876, izdala UE Ljublja-
na. gnt-61127

Ploč Franc, Lokavec 31, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
761517, reg. št. 5252. m-1387

Podbelšek Barbara, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050469, reg. št. 208689, izdala UE Ljublja-
na. gnv-61400

Pokrivač Ivan, Ciril Metodova cesta 3, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 6562, izdala UE Gornja Rad-
gona. gno-61007

Polajnar Izidor, Zasavska 64, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 807782, reg.
št. 11908, izdala UE Kranj. gnk-61386

Polak Bogdan, Jadranska 52, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št.
24016. gnf-60791

Polanec Bogomir, Krapje 59/a, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4424, izdala UE Ljutomer. gnh-61314

Popaja Metka, Cesta revolucije 1/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080489, izdala UE Jesenice. gnj-61087

Premk Grega, Golo Brdo 44, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299161, reg. št. 217677, izdala UE Ljublja-
na. gnf-61391

Rančigaj Samo, Čeplje pri Vranskem 1/d,
Vransko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1242395, izdala UE Žalec. gnv-60900

Razpotnik Simona, Celovška cesta 269,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973390, reg. št. 170696, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-61081

Renat Dejan, Spodnji Slemen 55d, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1210527, reg. št. 7130. m-1398

Reš Vinko, Volkmerjeva cesta 28, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30755, izdala UE Ptuj. gni-61138

Rižner Tomaž, Mala čolnarska ulica 4/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 973556, reg. št. 61813, izdala UE Ljublja-
na. gnc-61219

Rok Aljaž, Cesta VI./11, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1283580, reg. št.
28333, izdala UE Velenje. gnv-61225

Rovan Aleksander, Mestni log III 15, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000870031, reg. št. 8227, izdala UE Koče-
vje. gnp-61031

Rovtar Cirila, Stomaž 52, Dobravlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7788,
izdala UE Ajdovščina. gnm-60784

Rozman Boris, Trata XIV/36, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12794,
izdala UE Kočevje. gnk-61111

Rupnik Igor, Ziherlova ulica 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
886957, reg. št. 149327, izdala UE Ljublja-
na. gnj-61312

Rus Mateja, Sinja Gorica 91, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14098,
izdala UE Vrhnika. gnb-61120

Sebeglia Darija, Janka Puclja 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287798,
reg. št. 33288, izdala UE Kranj. gnt-61002

Sečkar Mojca, Perčeva 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265999,
reg. št. 184173, izdala UE Ljubljana.
gny-61322

Senica Mirjam, Dobja vas 42, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 3724, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnf-61316

Simčič Kristjan, Bilje 29/b, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 36117,
izdala UE Nova Gorica. gns-61003

Sivac Slađana, Opekarska 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 8441,
izdala UE Koper. gnc-60794

Skutnik Drago, Bevče 10, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 152254, reg. št. 19491,
izdala UE Velenje. gnm-60884

Spinelli Silvester, Slavina 34/a, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3987. gnb-61145

Steklasa Marko, Podgorje 77, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
9308, izdala UE Kamnik. gnp-60981
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Stepan Anita, Rosalnice 18, Metlika, voz-
niško dovoljenje, št. S 1405138, reg. št.
4219, izdala UE Metlika. gnf-61141

Stošič Branko, Željne 63, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1528, izda-
la UE Kočevje. gny-61047

Stubelj Tatjana, Grajska cesta 1, Kanal,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnk-61286

Stvarnik Jožef, Topolšica 202/a, Topolši-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
87205, reg. št. 1703, izdala UE Velenje.
gny-61247

Sumič Tomislav, Čokova 32, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7235, izdala UE Piran. gnq-61005

Šabeder Gregor, Smetanova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492539, reg. št. 114997, izdala UE Mari-
bor. m-1381

Šajn Grega, Podvasca 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10086.
gnl-60910

Šalej Vladimira, Krivec 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847438, reg.
št. 198582, izdala UE Ljubljana. gnq-61305

Šeruga Dragograd, Trubarjeva 46, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 12777. gnj-60862

Šik Baruca Elda, Prade, Cesta XVI/6, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 4268. gnc-61319

Škafar Bernard, Jadranska cesta 16/a, An-
karan - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 21460, izdala UE Lendava.
gnw-60874

Škaler Dejan, Škalerjeva 17, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 9997,
izdala UE Brežice. gnm-60909

Škofic Mirko, Sp. Hotič 3, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 89932, izdala
UE Litija. gnu-61126

Škorja Franc, Lahomšek 23, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 678085, izda-
la UE Laško. gnf-61366

Špehonja Humbert, Vojkova 111, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
2047, izdala UE Nova Gorica. gnf-61166

Špingler Danijel, Gradac 128, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
143389, reg. št. 4520, izdala UE Metlika.
gns-60953

Šprinzar Boštjan, Cesta na stadion 8,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 10657, izdala UE Kočevje.
gnh-61039

Štavt Petra, Kidrčeva 20, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1059878, izdala
UE Laško. gnc-60894

Štefančič Rajmund, V Radno 3, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 61897, reg. št. 181797, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-60770

Štirn Urška, Dvorje 71, Cerklje na Gorenj-
skem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437583, reg. št. 53902, izdala UE Kranj.
gnm-61284

Šturm Nina, Ulica Malči Beličeve 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1341953, reg. št. 230329, izdala UE Ljub-
ljana. gns-60778

Šukelj Jožef, Trboveljska 12, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201787, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-61059

Šušmelj Janja, Prvačina 64/a, Prvači-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36288, izdala UE Nova Gorica.
gnq-60880

Šuštar Slavko, Šmarca,Trg padlih borcev
2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 20177, izdala UE Kamnik. gns-61028

Švab Robert, Perzonali 30, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12255,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnz-60775

Tomše Jožica, Dobeno 4, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11410,
izdala UE Brežice. gnq-61255

Torkar Franc, Sp. Gorje 117/b, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
206720, reg. št. 616. gnr-60929

Trogar Robert, Regentova 4/b, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 6735, izdala UE Mozirje. gny-61297

Trojanšek Jožica, Ropretova pot 33, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
131991, reg. št. 17353, izdala UE Domžale.
gnr-61129

Tržan Iztok, Dergančeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
204823, izdala UE Ljubljana. gnz-61121

Tunjić Darijan, Ul. Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1194055,
reg. št. 48573, izdala UE Kranj. gnj-60937

Turšič Zalokar Jelka, Rodica, Dragarjeva
ul. 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 786410, reg. št. 9956, izdala UE Dom-
žale. gnb-60945

Tušak Tanja, Škerjančeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192026, reg. št. 192164, izdala UE Ljublja-
na. gnw-61024

Ulčar Uroš, Cankarjeva cesta 32, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
20049, izdala UE Kamnik. gnr-60954

Uranjek Mojca, Bevkova 5, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044930,
izdala UE Žalec. gng-61240

Vaupot Jurij, Ronkova 34, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
372, izdala UE Slovenj Gradec. gnz-60996

Velečič Peter, V Varde 28, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 135532, reg.
št. 184922, izdala UE Ljubljana. gnw-61199

Vidovič Majda, Kamniška 30, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 713660,
reg. št. 84498, izdala UE Maribor. m-1376

Vizovišek Drago, Savinjska cesta 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
901671, izdala UE Žalec. gnq-60830

Vogrinec Primož, Semič 34/f, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11421,
izdala UE Črnomelj. gng-60965

Vrabec Mojca, Lemutova 16, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. gnj-61287

Vravnik Luka, Pot ob Homšnici 25, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14866, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-60861

Vrščaj Jože, Sejmiška ulica 9, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, reg. št. 7721. gnv-61050

Vučajnk Dejan, Sela 102, Dobova, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15518,
izdala UE Brežice. gnu-60826

Vujasinović Zdenko, Čolnarska pot 30,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13188, izdala UE Brežice. gnc-61069

Wolf Franc, Pri mostu 4, Črnomelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 6673,
izdala UE Črnomelj. gne-61242

Zajec Stanislava, Ilovški štradon 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265733, reg. št. 112241, izdala UE Ljublja-
na. gnf-61191

Zavrtanik Smiljan, Ul. XXX divizje 15/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

reg. št. 25574, izdala UE Nova Gorica.
gnt-61227

Zekanovič Robert, Gortanova 6, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9314, izdala UE Piran. gnc-61144

Zore Štefanija, Zagorica nad Kamnikom
30, Stahovica, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 54/2001.
gnu-61080

Zorko Dušan, Brezovci 22, Polenšak, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31457,
izdala UE Ptuj. gnu-60776

Žajdela Marija, Čermožiše 45/a, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13907. gnu-60851

Žakelj Pavel, Šentjošt nad Horjulom 1, Hor-
jul, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
512864, reg. št. 38424, izdala UE Ljubljana.
gnf-61341

Žalig Stanislav, Dolnji Lakoš 36, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 181, izdala UE Lendava. gnb-60895

Živec Nina, Štihova ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097118, reg. št. 213926, izdala UE Ljublja-
na. gnt-61302

Žlak Marko, Partizanska 19, Dol pri Hra-
stniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 5391, izdala UE Hrastnik. gns-60853

Žnidaršič Kocjančič Branka, Dobrava 21,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5807, izdala UE Izola. gnl-60785

Žvab Stanislav, Ul. padlih borcev 3, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 2805, izdala UE Črnomelj. gnt-60827

Zavarovalne police

Berič Anton, Nosova 13, Apače, zavaro-
valno polico, št. 0665486, izdala zavarovalni-
ca Adriatic. gnf-61291

Blažič Alojz, Tržaška cesta 41, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 330658, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gns-60978

Delopst Cirila, Topolšica 203, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 426890, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gny-60922

Doria Karolina, Kopališka 12, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. 944787, izdala zava-
rovalnica Adriatic. gne-61292

Galuf Robert, Šmarska cesta 9, Škofljica,
zavarovalno polico, št. 0754845, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnf-60941

Jamnik Tomaž, Vrhe 69, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 364875, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gns-61228

Jerak Egon, Hrvatini 111, Ankaran - Anka-
rano, zavarovalno polico, št. 770363.
gnx-60998

Klemenc Edvard, Kidričevo naselje 24, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. 0806193, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnn-60912

Kovačič Evgen, Nussdorferjeva 15, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 355644, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-60914

Kukman Janez, Velike Lipljene 1d, Turjak,
zavarovalno polico, št. 615170, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d.. gnn-61308

Macanović Senija, Železnikarjeva ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 103347071,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-60930

Mlačnik Boštjan, Podpeca 38, Črna na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 413623,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-60920

Mohorko Marina, Loperšice 20, Ormož,
zavarovalno polico, št. 370981, izdala zava-
rovalnica Slovenica filiala Maribor. gnb-60795
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Molan Tomaž, Veliki Podlog 66, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št. 310642.
gnv-61300

Platovšek Jože, Draga 7, Škofja Loka, za-
varovalno polico, št. 230668. gnd-61293

Razingar Boris, Brec 124, Žirovnica, zava-
rovalno polico, št. 355351. gnn-61183

Rogelšek Miroslav, Aškerčeva 5, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 340706, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnz-60921

Starček Simon, C. M. D. 17, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 345254, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1389

TOCOM d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 364954, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnw-60974

Ugrina Vinko, Gotska ulica 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 101392516, izdala za-
varovalnica Slovenica. gng-61215

Zekanovič Robert, Gortanova 6, Piran -
Pirano, zavarovalno polico, št. 851267.
gnj-61162

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 2595,
2596 - vinkulacijsko potrdilo, izdala zavaroval-
nica Adriatic. m-1401

Spričevala

Arcet Polona, Paka 14/a, Vitanje, spriče-
valo 3. letnika ŠC Slovenj Gradec - poklicna in
ekonomska šola, izdano leta 2000.
gnu-61151

Dimic Gregor, Ul. talcev 14, Ivančna Gori-
ca, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške
strojne šole v Novem mestu, izdano leta 1995.
gnl-60847

Garvas Tomaž, Knezov štradon 20/a, Ljub-
ljana, indeks, št. 81422902, Izdala EPF v
Mariboru. gnn-60783

Kugovnik Gašper, Trg 29, Prevalje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koro-
škem, izdano leta 1999. gnk-60911

Manfreda Hedi, Kidričeva 29/c, Nova Go-
rica, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnn-60808

Podhostnik Alojz, Podvinci 116/a, Ptuj,
spričevalo Kovinarske šole v Mariboru, izdano
leta 1967. gnh-61289

Pogačar Luka, Mevkuž 7/a, Zgornje Gor-
je, spričevalo o končani OŠ bratov Žan Zg.
Gorje, izdano leta 2000. gnx-60798

Richter Roman, Jareninski Dol 31b, Jare-
nina, maturitetno spričevalo Srednja gradbe-
na šola Maribor, izdano leta 1984. m-1402

Roškar Suzana, Brilejeva 9, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Ravne na Koro-
škem, izdano leta 1980, izdano na ime Pum-
pas Suzana. gnw-61399

Rožič Ana, Kovorska cesta 59, Tržič, spri-
čevalo Tehniške šole, št. 25, izdano leta
1970. gnm-60913

Sitar Tanja, Visoko 107, Visoko, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Upravno amninistrativne
šole v Kranju. gnq-60780

Šajn Gorazd, Kajuhova ulica 15, Postojna,
maturitetno spričevalo Srednje šole v Postoj-
ni, izdano leta 1996. gnc-61269

Tonkli Dejan, Primorska 1, Šoštanj, spri-
čevalo o končani OŠ Karla Destovnika Kaju-
ha, izdano leta 1990. gnb-61070

Vavžik Roberta, Jedinščica 52, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2000.
gng-60915

Ostali preklici

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljub-
ljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1201813 za
vozilo Renault Laguna 1,6 16V, št. šasije
VF1B56GO522834621. gnm-60809

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljub-
ljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1186217 za
vozilo Renault Kangoo 1,4, št. šasije
VF1KCOHAF22043738. gnl-60810

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljub-
ljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1250239 za
vozilo Twingo 1,2 16V, št. šasije
VF1CO6CO523952121. gnj-60812

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ, Ljub-
ljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1222647 za
vozilo Renault Megane Scenic 1,6 16V, št.
šasije VF1JA04B523696504. gnh-60814

AVTOIMPEX d.o.o., Celovška 150, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1180204. gnp-61231

B & B TRANS d.o.o., Sp. Ščavnica 62,
Gornja Radgona, licenco, št. 0001983/41
za vozilo MS 70 - 74S. gnp-60931

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1030651. gnw-61374

Baranja Zlatica, Zenkovci 8/f, Bodonci,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1037866. gnp-61156

Bele Frido, Drnovo 3, Mengeš, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-4033-00/94. gnz-61146

Bjegojević Novo, Levstikova 22, Morav-
ske Toplice, osebno delovno dovoljenje, št.
0838817750. gnu-60976

Bogataj Klemen, Zasavska 29, Kranj, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1075366. gnw-61299

Bolka Tomaž, Tugomerjeva ulica 2, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem izpitu za trgovin-
skega poslovodja , izdala GZ Slovenije, leta
1996. gnk-61361

CESTNO PODJETJE, Prvomajska ulica
52, Nova Gorica, kopijo licence GZS
0000307 za vozilo z reg tablico, št. GO
80-21H. gno-61257

CESTNO PODJETJE, Prvomajska ulica
52, Nova Gorica, kopijo licence GZS
0000307 za vozilo z reg. tablico, št. GO
22-60D. gnn-61258

CESTNO PODJETJE, Prvomajska ulica
52, Nova Gorica, kopijo licence GZS
0000307 za vozilo z reg,. tablico, št. GO
M2-949. gnm-61259

Copot Alojz, Ul. Janka Ribiča 9, Ljutomer,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0240096. gnj-61012

Cvetko Irena, Vučja vas 24/a, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico. gnl-61010

Čanžek Damjan, Zadružniška ulica 43,
Mengeš, delovno knjižico. gnd-61068

Čož Marjeta, Cesta II grupe odredov 36,
Ivančna Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1010744.
gny-60822

Dembsky Helena, Levčeva 13/a, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 18990820, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnc-60919

Drev Marijana, Majšperk 6, Majšperk, de-
lovno knjižico. gnh-61014

EMONA OBALA KOPER d.d., Pristaniška
12, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in

tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1038149.
gnf-60966

EMONA OBALA KOPER d.d., Pristani-
ška 12, Koper - Capodistria, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1038147. gne-60967

EMONA OBALA KOPER d.d., Pristani-
ška 12, Koper - Capodistria, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1038148. gnd-60968

EMONA OBALA KOPER d.d., Pristani-
ška 12, Koper - Capodistria, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1038153. gnc-60969

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: MINKA MUTA
d.o.o., MUTA, tov. št. 0216, Občina Radlje
ob Dravi, tek. št. 116, tov. št. 0215, Obči-
na Radlje ob Dravi, tek. št. 115, tov. št.
0218, Občina Radlje ob Dravi, tek. št. 114.
Ob-52874

Gjuro Dejan, Minarikova 1, Ruše, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 152911. m-1385

Gliha Jožica, Nad Miklavžem 20, Žužem-
berk, Delovna knjižica, ser. št. 0382928,
reg. št. 41945, izdana 21.1.1998 v Novem
mestu. gnr-61154

Golež Mateja, Cesta na Ljubečno 5, Ce-
lje, delovno knjižico. gne-61367

Humar Šajh Janja, Grm 8, Grosuplje,
delovno knjižico. gnk-61136

Jerenko Franc, Zagrebška c. 53, Ptuj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1290134. gnm-61009

KGZ Nova Gorica KSS Koper, Cesta 15.
maja 17, Koper - Capodistria, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1016814. gnu-60876

Klemenčič Andrej, Nova lipa 3, Vinica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0280909. gnb-60995

Koželj Ivan, Podvine 8, Planina pri Sev-
nici, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1024282. gnx-61298

Krošelj Lea, Lanišče 11b, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnd-60768

Kunerdej Marjeta, Savska cesta 45,
Bled, delovno knjižico. gnc-60844

Lisenko Marina, Kozlovičeva 9, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gnd-60793

Lucija trgovina, d.o.o., Goriška c. 68,
Ajdovščina, preklicuje licenci
št.0000763/31 za vozilo FAP 1213-42,
reg. št. GO-2312E in za vozilo ZASTAVA
83.10 BDF, reg. št. GO-L8358, izdani dne
23. 2. 1998. Ob-52815

Maček Franc, Zg. Bitnje 106/a, Žabni-
ca, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0289244. gnk-61061

Majcen Igor, Dolena 4, Ptujska Gora,
ADR certifikat o strokovno usposobljenosti
voznika motornih vozil za prevoz nevarnih
snovi, št. 009853. gnm-61159

Markežič Rafko, Kot pri Semiču 96, Se-
mič, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1003111. gny-61272

MARKI TRANSPORT d.o.o., Radmirje
86/b, Ljubno ob Savinji, potrdilo o neopo-
rečnosti cestnega vozila za prevoz blaga
pod carinskimi oznakami, št. 1715 (tir certi-
fikat), izdano od RS ministrstvo za finance,
carinska uprava CU Celje. gnl-61110

Marot Naja, Bevško 45/b, Trbovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18000441, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-61073
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Martinčič Tadej, Naselje Srečka Kosovela
14, Zagorje ob Savi, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1008229.
gnw-60999

Miklavčič Janez, Planina 164, Planina, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1030747. gnc-61119

Mlekuž Zoran, Cesta na Markovec 6/a,
Koper - Capodistria, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02/13-1325/85.
gne-60792

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0116988. gnq-61105

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0254669. gnp-61106

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1161841. gno-61107

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0308485. gnn-61108

MPI D.O.O., Grilčeva 4, Idrija, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1103500. gnm-61109

Mrevlje Gorazd Vojteh, Grajzerjeva ulica
26, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1029822.
gnw-60949

Omerzo Tjaša, Ul. Sv. Petra 5, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnk-60786

Pajmon Anton, Pod Stolnim vrhom 9, Ma-
ribor, delovno knjižico reg. št. 842/90 v Mari-
boru. m-1396

Pangos Marjan, Kogojeva 24, Portorož -
Portorose, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1023931. gnt-60927

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, izjavo o ustreznosti in tehnič-

ni brezhibnosti vozila, št. A SI 000312.
gnt-61202

Podgoršek Bojan, Zgornje Pirniče 91/e,
Medvode, delovno knjižico. gne-61267

Podhostnik Alojz, Podvinci 116/a, Ptuj,
delovno knjižico. gni-61288

Podplatnik Petra, Gradišče 9, Slovenska
Bistrica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1003656. gnl-61285

Pozvik Mitja, Spodnje Duplice 10, Gro-
suplje, overjeno kopijo licence, št. 0003521
za vozilo z reg tablico LJ G9-304. gnx-61123

Pušnik Mišo, Engliherjeva 10, Ljubljana,
servisno knjižico, št. 4764. gnn-60962

Raguž Vinko, Makucoca 67, Ljubljana, av-
tomobilsko tablico, št. LJ D4-82F. gnj-61237

Rajgl Viktor, Kozje 182, Kozje, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1004810. gnx-61098

S. ROJKO d.o.o., Štrekljeva 60, Maribor,
licenco, št. 0000345/21 za tovorno vozilo z
reg. tablico MB U6-761. gnf-61266

Strmole Branko, Danila Bučarja 12, Novo
mesto, delovno knjižico. gnh-60789

Studen Aleksandra, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-61360

Šergan Edvard, Cesta na Grad 66/b, Ce-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1021560. gnd-61243

Šneberger Hermina, Trubarjeva 2, Ptuj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022004. gnk-61211

Šobar Blaž, Senožeti 44, Dol pri Ljubljani,
preklic delovne knjižice, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 58/20001. gnp-61181

Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, licenco, št. 0001243/25 za vozilo
z reg št. LJ C4-14M. gno-60982

Štefula Maja, Zaloška cesta 275, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-

lja čolna, št. 02/13-1132-01/93.
gnr-61229

Šuman Stanislav, Gregorčičeva 5, Anho-
vo, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 500011. gnx-60948

Tabak Mirna, Prušnikova ulica 46, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvi za šolstvo in šport, izdano
leta 1988. gnn-61033

Tišma Boris, Vipolže 31, Dobrovo v Brdih,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0298786. gnx-60973

Trans Job d.o.o., Privoz 14, Ljubljana,
licenco, št. 0010011/106 za vozilo M. A.
N. 19.362FL, z reg št. LJ M8 63K.
gno-60907

Umek Anton, Tesarska ulica 8, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3970/00-98, VČ - 1093/98.
gne-61217

Vidmar Majda, Zabrdje 37, Mirna, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1087132. gnq-61155

Vidovič Marjan, Dolena 46a, Ptujska Go-
ra, izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 001336. gnl-61160

Zagajšek Jožef, Šentvid 63, Grobelno, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
01/13 03066-00/95. gnz-61296

Zupanc Dubrovka, Heroja Tomšiča 11,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1036551. m-1382

Žavcer Gregor, Antoličičeva ulica 8, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 19332150, iz-
dala Ekonomnska fakulteta v Ljubljani.
gnr-60854

Živković Boro s.p., Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, overjeno kopijo licence, št.
6488/6489-LM 47/1998 za vozilo Citroen
Jumper re. št. GO C6-237. gnl-60935

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si
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