
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 36 Ljubljana, petek 14. 5. 1999 ISSN 1318-9182 Leto IX

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-115526
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00008 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa WEBA, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Celje, Zi-
danškova 8, sedež: Zidanškova 8, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01835/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5378508
Oseba, pooblaščena za zastopanje: We-

ber Andrej, razrešen 5. 1. 1996, direktor
Weber Marko, Hoče, Zgornje Hoče 3/F,
imenovan 5. 1. 1996, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-211393
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00077 z dne 11. 8. 1998 pri
subjektu vpisa TRIUMPH, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Mariborska c.
218, Celje, sedež: Mariborska c. 218,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05979/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo za-
stopnika in spremembo družbene pogodbe
z dne 23. 1. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5808006
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Štante Bojan, Škofja vas, Zadobrova 5/b,
razrešen in ponovno imenovan 23. 1. 1998
kot direktor, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 11. 8. 1998: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-

nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovi-

na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-211420
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00422 z dne 27. 8. 1998 pri
subjektu vpisa KCD, podjetje za projekti-
ranje in izvajanje, d.o.o., Žalec, Kvedro-
va 24, sedež: Kvedrova 24, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/05515/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
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kov zaradi odsvojitve poslovnih deležev, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 11. 4. 1997 s temi-
le podatki:

Matična št. 5757266
Ustanovitelji: Cokan Branko in Korošec

Zvonko, izstopila 11. 4. 1997 ter Debenjak
Smiljan, Žalec, Kvedrova 24, vstopil 15. 1.
1993, vložek 1,505.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Či-
ščenje stavb; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti K/74.14
vse, razen arbitraže in posredovanja v po-
gajanjih med managerji in delavci.

Rg-302456
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01315 z dne 28. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LESNA INDUSTRIJA SA-
VINJA, Celje, Mariborska 116, d.o.o., se-
dež: Mariborska 116, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00670/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča popravek sklepa Srg
243/98 zaradi nepopolnega teksta v tek-
stualni datoteki R s temile podatki:

Matična št.: 5279763
Družbeniki, ki prevzamejo obveznost,

oziroma njihovi pravni nasledniki so: VE-
GRAD, d.d., Prešernova 9/a, Velenje;
JUTEKS, d.d., Hmeljarska 1, Žalec; Banka
Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje; Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ljubljana; Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., Glavni trg 19/c, Maribor; DRAVA, Vod-
nogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., Žnidar-
šičevo nabrežje 11; Splošno gradbeno pod-

jetje Slovenija ceste Tehnika – Obnova,
d.d., Slovenska 56, Ljubljana; Komercialna
banka Triglav, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana
– v stečaju; SGP Kograd Dravograd – Pod-
jetje splošne dejavnosti gradbeništva,
d.o.o., Otiški vrh, Dravograd; SGP Kograd
Dravograd – Gradbeno podjetje Stavbenik
Prevalje, d.o.o., Trg 31, Prevalje – v steča-
ju; SGP Kograd – Gradbeno podjetje Slo-
venj Gradec, Tomšičeva 42, Slovenj Gra-
dec – v stečaju; SGP Kograd – Podjetje
IGEM Dravograd, d.o.o., Otiški vrh, Dravo-
grad; SGP Kograd Inženiring, d.o.o., Mari-
borska cesta 3, Dravograd in Ingrad Kon-
cern, d.o.o., Lava 7, Celje.

KOPER

Rg-204808
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00003 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa EX & IM
PORT – Trgovinsko podjetje, d.o.o., Pi-
ran, sedež: Prežihova 24, 6330 Piran,
pod vložno št. 1/01842/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, povečanje os-
novnega kapitala in vložka, spremembo na-
slova družbenika, spremembo in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5466342
Firma: PORTIMEX – Proizvodno, trgo-

vinsko in storitveno podjetje, d.o.o., Roz-
manova 19, 6000 Koper

Skrajšana firma: PORTIMEX, d.o.o.,
Koper

Sedež: 6000 Koper, Rozmanova 19
Osnovni kapital: 1,534.891,90 SIT
Ustanovitelj: Belobrajdič Ante, Koper,

Rozmanova 19, vstop 19. 11. 1990, vlo-
žek 1,534.891,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 0125
Reja drugih živali; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2222 Drugo tiskarstvo;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-

tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s poseb-
nimi odpadki; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna
gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-208016
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00104 z
dne 10. 7. 1998 pod št. vložka
1/05487/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1270702
Firma: CENTER ZA POSPEŠEVANJE

PODJETNIŠTVA PIRAN, d.o.o.,
CENTRO DI PROMOZIONE

DELL’IMPREDITORIA – PIRANO, S.r.l.
Skrajšana firma: CENTER PIRAN, d.o.o.
CENTRO PIRANO, S.r.l.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska
96, Lucija

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Piran, Piran, Tarti-

nijev trg 2, vložek 650.000 SIT, Območna
obrtna zbornica Piran, Portorož, Liminjan-
ska 96, Lucija, vložek 350.000 SIT in Tali-
janska unija – Rijeka, Rijeka, Hrvaška, Ul-
jarska 1/IV, vložek 500.000 SIT, vstopili
7. 11. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pliško Boris, Portorož, Letoviška pot
9, imenovan 7. 11. 1997, kot v. d. direktor-
ja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 7. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73201 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij;
85324 Druge socialne dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-211800
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00726 z
dne 5. 11. 1998 pod št. vložka
1/05531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:

Matična št. 1300733
Firma: ZAVOD ODEM, Alternativno

svetovanje, Kajuhova 1, Lucija
Skrajšana firma: ZAVOD ODEM, Lucija
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6320 Portorož, Kajuhova 1,

Lucija
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanoviteljici: Fujan Maja, Portorož, Ka-

juhova 1, Lucija in Zlobko Hermina, Ljublja-
na, Jakčeva ulica 29, vstopili 14. 4. 1998,
vložili po 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fujan Maja, imenovana 14. 4.
1998, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 2215
Drugo založništvo; 52488 Trgovina na drob-

no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 93030 Druge storitve
za nego telesa; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

KRANJ

Rg-114573
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01394 z dne 22. 10. 1997 pod
vložno št. 1/06069/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227688
Firma: DAKA IN DAKAJ, gradbeno

podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: DAKA IN DAKAJ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska 1a
Ustanovitelja: Daka Flurim in Dakaj Ja-

hir, oba Suva Reka, Vrševce, vstopila 29. 9.
1997, odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Dakaj Jahir in Daka Flurim, pomočnik
direktorja, imenovana 29. 9. 1997, ki za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje.

Rg-209025
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00661 z dne 29. 7. 1998 pri
subjektu vpisa DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati, d.d., sedež: Otoki
21, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/00327/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št. 5045401
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Demšar Pavel, razrešen 21. 3. 1998, di-

rektor Jelenc Janez, Železniki, Dašnica 55,
imenovan 21. 3. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-212581
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01633 z dne 4. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06315/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z neomejeno od-
govornostjo s temile podatki:

Matična št. 1331400
Firma: KODER MM IN OSTALI, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KODER MM IN OSTA-

LI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Podko-

ren 28
Ustanovitelja: Koder Marko in Koder

Marko, oba Kranjska Gora, Podkoren 28,
vstopila 27. 10. 1998, odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koder Marko, imenovan 27. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev in Ko-
der Marko, imenovan 27. 10. 1998 kot na-
mestnik direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 4531
Električne inštalacije; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7482
Pakiranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

LJUBLJANA

Rg-40438
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03086 z dne 30. 5. 1996 pri subjektu
vpisa GORDIOS, podjetje za turistično
posredovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Pokopališka 6, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/12765/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo osnovne-
ga kapitala ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5543541
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrabec Gordana, Ljub-

ljana, Pokopališka 6, vstop 13. 5. 1991,
vložek: 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1996: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 365 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 511 Posredništvo;
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5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 521 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554
Točenje pijač in napitkov; 633 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 744 Ekonomsko propagira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 930
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-44528
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/03773 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa REBUS, Podjetje za turistični
marketing, d.o.o., Ljubljana, sedež: Voj-
kova 63, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08435/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5406773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Mičunović Zoran, Cetinje, Ulica 4.
julija 5, imenovan 15. 6. 1995.

Rg-112855
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04513 z dne 25. 9. 1997 pod vložno
št. 1/29718/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5971306
Firma: SECTOR TRADE, podjetje za

trženje in storitve, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani

Skrajšana firma: SECTOR TRADE,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Založnikova 33

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Furlan Rok, Ljubljana, Na-

noška 11, vstop 24. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Furlan Rok, imenovan 24. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 602 Drug
kopenski promet; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-

gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe.

Rg-115382
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03037 z dne 25. 11. 1997 pri sub-
jektu vpisa GORBIS, Podjetje za storitve
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Smrtni-
kova 4, sedež: Smrtnikova 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/17253/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605873
Firma: GORBIS, Podjetje za storitve in

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 4
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 5261

Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-301670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00172 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31474/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št. 1363433
Firma: PFK TURBINA, inženiring in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: PFK TURBINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Mally Miloš, Ljubljana, To-

mažičeva ulica 36, vstopil 6. 11. 1998, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mally Miloš, imenovan 6. 11. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za le-
tala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja čr-
palk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-
nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
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in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izo-
liranih električnih kablov in žic; 3140 Pro-
izvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4010 Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s
plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-400806
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06953 z dne 22. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GUO TAI, mednarodno podjetje,
d.o.o., sedež: Koprska 92, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/26285/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št. 5879108
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Polšak Damjanu, ki je bil razrešen 1. 10.
1998.

MARIBOR

Rg-208191
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00937 z dne 21. 7.
1998 pri subjektu vpisa FINEA TRADE, tr-
govsko in proizvodno podjetje, iz-
voz-uvoz, d.o.o., sedež: Ulica kraljeviča
Marka 5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04222/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov s temile
podatki:

Matična št. 5512336
Ustanovitelja: FINEA, d.o.o., izstop

16. 10. 1997 in FINEA HOLDING, d.o.o.,

Polenšak, Polenci 45, vstop 16. 10. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-212071
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01268 z dne 9. 11.
1998 pri subjektu vpisa ZALOŽBA OBZOR-
JA, družba za založništvo, trgovino in
storitve, d.d., sedež: Partizanska cesta
3-5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in statuta z
dne 9. 11. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5048532
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1998: 73101

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

PTUJ

Rg-206452
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00023 z dne 12. 6. 1998 pod
št. vložka 1/09591/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št. 1270583
Firma: SILINA, družba za posredova-

nje in raziskavo trga, d.o.o.
Skrajšana firma: SILINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva 65
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ašenbrener Andrej, Ptuj,

Trubarjeva ulica 9, imenovan 12. 12. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ašenbrener Andrej, imenovan
12. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja dru-
ge električne opreme, d.n.; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
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delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izo-
braževanje; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

SLOVENJ GRADEC

Rg-301397
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00139 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa VARIANT, trgov-
sko, storitveno in proizvodno podjetje,
d.o.o., sedež: Pod gradom 2, 2380 Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/02471/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5398533
Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 31. 3.
1998.

Uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavno-
sti, vpisana v sodni register s sklepom Srg
št. 98/00139 z dne 1. 2. 1999.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.”, družba opravlja vse, razen
posredništva za prodajo farmacevtskih iz-
delkov; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.”, družba opravlja vse, ra-
zen z orožjem in strelivom.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 99/00017 Rg-400963
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00017 z dne 1. 3. 1999 pod št.
vložka 1/04661/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi pripojitve
s temile podatki:

Matična št. 5664349
Firma: I.S.T. – TRGOVINA, d.o.o., pod-

jetje za uvoz, izvoz in trgovino, Kozje
54, 3260 Kozje

Skrajšana firma: I.S.T. – TRGOVINA,
d.o.o., Kozje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3260 Kozje, Kozje 54
Osnovni kapital: 2,941.000 SIT
Izbris subjekta vpisa po sklepu o pripoji-

tvi pri prevzemni družbi Okrožnega sodišča
v Ljubljani, Srg št. 6663/98 z dne 31. 12.
1998.

KOPER

Srg 1969/98 Rg-400415
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ODVETNIŠKA PISARNA DE-

BERNARDI-VEZOVNIK-DEBERNARDI,
o.p. – d.n.o., Ferrarska 14, 6000 Koper,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/5326/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine družbe z dne
4. 12. 1998.

Družbeniki Debernardi Zdenka in Deber-
nardi Igor, oba iz Lucije, Liminjanska 89,
Portorož ter Vezovnik Mitja iz Spodnjih Ško-
fij št. 124 C, Škofije, izjavljajo, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike soraz-
merno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

Srg 62/99 Rg-400416
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VITALBA – Proizvodnja teste-

nin, notranja in zunanja trgovina, pro-
met in turizem, d.o.o., Piran, Gradnikov
trg 2, 6330 Piran, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/4705/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine družbe z dne 29. 12. 1998.

Družbenika Petronio Amalia iz Pirana,
Gradnikov trg 2 in Buremi Giuseppe iz Itali-
je, Via Trieste 77, Acicastello, Catania, iz-
javljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika soraz-
merno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999
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Srg 1649/98 Rg-400419
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba JEROVŠEK COMPUTERS PC

KOPER, d.o.o., Proizvodnja in trgovina z
računalniško opremo, Ferrarska 12,
6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5087/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 21. 10. 1998.

Družbenika Jerovšek Matjaž in Medvod,
Verje 31/a in Zigmund Manfred iz Kopra,
Škocjan 81, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa raz-
merja z delavci in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike soraz-
merno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

Srg 1875/98 Rg-400420
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba VEDIS, trgovina, svetovanje in

marketing,d.o.o., Pristaniška 14, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/2055/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine družbe
z dne 20. 3. 1998.

Družbenik Clidel Limited iz Velike Brita-
nije, Peel Road 19, Douglas, Isle of Man
(doslej je bila firma družbenika Chiswell Tra-
ding Limited) izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

Srg 1516/98 Rg-400421
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GRUNT – inženiring in trgovi-

na, d.o.o., Pivka, Kal 37, 6257 Kozina, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2245/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika družbe z dne
5. 10. 1998.

Ustanoviteljica Nadja Kapelj-Žmak iz Piv-
ke, Kolodvorska 14b, izjavlja, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-

ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 3. 1999

KRANJ

Srg 1758/98 Rg-400046
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1758/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
17. 2. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/803/00 vpiše izbris družbe ANI-
MA, projektiranje, nadzor, inženiring
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Ber-
toncljeva 49, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 2. 1999

Srg 1773/98 Rg-400090
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1773/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
8. 3. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3549/00 vpiše izbris družbe
GARP, trgovina in storitve, d.o.o., Radov-
ljica, s sedežem Cankarjeva ul. št. 12,
Radovljica, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 1999

Srg 172/99 Rg-400092
Družba BAR, trgovina in storitve,

d.o.o., Kranj, s sedežem Gregorčičeva 8,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/3674/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzemata Ba-
rić Zdravnko in Barić Radmila, oba Trg Pre-
šernove brigade 5, Kranj.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 3. 1999

Srg 44/99 Rg-400093
Družba KRUŠNA HIŠA, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., s sedežem Ki-
dričeva c. 53, Škofja Loka, vpisana na
reg. vl. št. 1/3537/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
PEKS, d.d., Kidričeva 53, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 2. 1999

Srg 119/99 Rg-400094
Družba AP & CO., podjetje za trgovi-

no, zunanjo trgovino, turizem in gradbe-
no dejavnost, d.o.o., Radovljica, s sede-

žem Gradnikova 12, Radovljica, vpisana
na reg. vl. št. 1/2575/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Boškin Peter, Gradnikova 12, Radovljica.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 1999

Srg 1778/98 Rg-400095
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1778/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 3. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/938/00 vpiše izbris družbe KAJ,
trgovina in storitve, d.o.o., Tržič, s sede-
žem v Tržiču, Loka 32, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 3. 1999

Srg 1789/98 Rg-400096
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1789/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 3. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1767/00 vpiše izbris družbe AL-
PIKO, podjetje za trgovino in proizvod-
njo Goriče, d.o.o., s sedežem v Goričah
60, Golnik, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 3. 1999

Srg 155/99 Rg-400098
Družba KOMPONENTE, trgovina in

storitve, Kranj, d.o.o., s sedežem v Kra-
nju, Škofjeloška 1, vpisana na reg. vl. št.
1/3657/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame R. E.
INVEST, d.d., Ljubljana, Stegne 21.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 1999

KRŠKO

Srg 422/98 Rg-400311
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
AGENDA, podjetje za projektiranje,

oblikovanje in trgovino, d.o.o., Krško, se
izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Vegelj Stopar
Karolina in Stopar Roman, oba Pod goro 8,
Krško.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
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listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritož-
bo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 3. 1999

LJUBLJANA

Srg 8740/94 Rg-104
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

CODA, d.o.o., Podjetje za založništvo,
trženje in organizacijo koncertov, Puho-
va 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marjan Kunej, Pavla Ur-
šič-Kunej in Damijan Kunej, vsi Puhova 4,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja Marjana Kuneja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996

Srg 12280/94 Rg-105
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

EURODOMUS 90, d.o.o., inženiring,
trgovina, Ljubljana, Malnarjeva 3, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Draksler Darja, Malnarje-
va ulica 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico Draksler Darjo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 1996

Srg 12588/94 Rg-106
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

SOLO FURNITURE, izvoz, uvoz, pro-
izvodnja in prodaja pohištva, d.o.o., Na
Grivi 39, Dragomer, Brezovica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj Vrbič Zoran, Na Grivi 39,
Dragomer, Brezovica, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja Vrbič Zorana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 1996

Srg 12660/94 Rg-107
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

STUDIO A-Ž, podjetje za založništvo,
marketing in stike z javnostjo, Pijava Go-
rica 172, Škofljica, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Alenka Zorko, Pijava
Gorica 172, Škofljica ter Neva Železnik,
Herbersteinova 16, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljici, in sicer vsaki
do ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 1996

Srg 15636/94 Rg-108
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

OSKRBA, d.o.o., podjetje za trgovino,
zastopanje in svetovanje, Ižanska c.
142, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
28. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tanko Jože, Tanko Sašo
in Tanko Uroš, vsi Ižanska cesta 142c, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje, na vsakega do
ene tretjine.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od

dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1996

Srg 19207/94 Rg-109
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

PAN COMMERCE, p.o., podjetje za
notranjo, zunanjo trgovino, marketing,
projektiranje in računalništvo, Ljubljana,
Triglavska 24, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Polona Verbovšek, Lo-
larjeva 24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico Polono Ver-
bovšek.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 1996

Srg 98/06730 Rg-300603
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06730 z dne 29. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/01102/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča p.o. zaradi pripojitve k
družbi MERCATOR – Kmetijsko gospo-
darstvo Kočevje, d.o.o., št. reg. vl.
1/08355/00, s temile podatki:

Firma: GOSTINSKO PODJETJE HO-
TEL PUGLED, p.o., Kočevje, Trg zbora
odposlancev št. 64

Skrajšana firma: HOTEL PUGLED, p.o.,
Kočevje, Trg zbora odposlancev št. 64

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1330 Kočevje, Trg zbora od-

poslancev št. 64
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve k

družbi MERCATOR – Kmetijsko gozdarstvo
Kočevje, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska uli-
ca 23, št. reg. vl. 1/08355/00.

Srg 96/06885 Rg-300638
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06885 z dne 2. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/13018/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku na podlagi Cpg
1417/96 s temile podatki:

Matična št. 5505674
Firma: Q & P, Podjetje za zastopanje,

trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Titova 123

Skrajšana firma: Q & P, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Titova 123
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Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Stankovič Rajko in Raz-

drih Mojca, izstop 28. 3. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Stankovič Rajko, Trnovski pristan 8,
Ljubljana in Razdrih Mojca, Pohorskega ba-
taljona 213, Ljubljana.

Srg 96/07025 Rg-301070
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/07025 z dne 7. 1. 1999 pod št. vložka
1/11149/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra s temile podatki:

Firma: ELS, podjetje za proizvodnjo
in promet elektronskih naprav, d.o.o.,
Slovenčeva 127, Ljubljana

Skrajšana firma: ELS, d.o.o., Slovenče-
va 127, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenčeva
127

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bajuk Tomaž, izstop 23. 12.

1996.
Sklep ustanovitelja z dne 23. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Tomaž Bajuk, Slovenčeva 127, Ljubljana.

Srg 99/00482 Rg-400137
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00482 z dne 5. 3. 1999 pod št. vložka
1/02763/01 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št. 5049237000
Firma: ETA, živilska industrija, d.d.,

Obrat Hortus Ljutomer
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 9240 Ljutomer, Rade Puše-

njaka 8
Ustanoviteljica: MERCATOR-ETA, Živil-

ska industrija Kamnik, izstop 20. 1. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa nad-

zornega sveta z dne 20. 1. 1999.

Srg 99/00483 Rg-400138
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00483 z dne 8. 3. 1999 pod št. vložka
1/02763/02 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča domačo podružnico s temile
podatki:

Matična št. 5049237002
Firma: ETA, živilska industrija, d.d.,

Obrat Mengeš, Glavni trg 16
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1234 Mengeš, Glavni trg 16
Ustanoviteljica: ETA, Živilska industrija

Kamnik, izstop 20. 1. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa nad-

zornega sveta z dne 20. 1. 1999.

Srg 98/00992 Rg-400155
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/00992 z dne 4. 3. 1999 pod št. vložka
1/10756/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5460077
Firma: NOVISTA, d.o.o., Gostinstvo, tu-

rizem, trgovina, storitve
Skrajšana firma: NOVISTA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Grassellije-

va 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., iz-
stop 18. 2. 1998.

Sklep skupščine z dne 18. 2. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Splošno gradbeno podjetje Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slo-
venska c. 56.

Srg 98/06218 Rg-400432
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06218 z dne 17. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/07696/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi ŽITO PEKARSTVO IN TESTE-
NINARSTVO Ljubljana, d.o.o. (sedaj ŽITO
PT, d.d., Ljubljana), vl. št. 1/07699/00, s
temile podatki:

Matična št. 5132444
Firma: ŽITO MALOPRODAJA LJUB-

LJANA, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽITO MALOPRODAJA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska

c. 14
Osnovni kapital: 3,885.058 SIT
Ustanovitelja: ŽITO LJUBLJANA., d.o.o.,

Podjetje za delovanje poslovnega sistema
in MALOPRODAJA LJUBLJANA, p.o., izstop
21. 1. 1999.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
ŽITO PEKARSTVO IN TESTENINARSTVO
Ljubljana, d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana
(sedaj ŽITO PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Ljubljana), vl. št. 1/07699/00, na pod-
lagi odločbe in dopolnilne odločbe Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01543/1173-1998/SD z dne 28. 10. 1998
in LP 01543/01173-1-1998/SD z dne
3. 12. 1998.

Srg 99/00772 Rg-400568
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00772 z dne 10. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/00009/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo na podlagi zaključ-
ka likvidacijskega postopka s temile podatki:

Matična št. 5072085000
Firma: GOP TRNOVO, gradbeno obrt-

no podjetje, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšana firma: GOP TRNOVO, d.o.o.

– v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Mirje 2
Osnovni kapital: 41,780.000 SIT
Ustanovitelji: Zagorc Igor, Klančar Mar-

jeta, Ferkulj Mojca, Kodrič Alojz, Slak An-
ton, Jaklič Jože, Ičanovič Hasan, Mehič
Vehbija, Voruna Drago, Tumara Džuro, Še-
benik Stanislav, Štembal Marko, Šakanovič
Ferid, Halilagič Senad, Ložar Zdenka, Bajič
Krstan, Aničič Miro, Ovčar Jožef, Nišič Se-
nija, Ličina Mustafa, Gregorka Pavel, Hoti
Musli, Podlogar Marjan, Cigale Berta, Laza-
revič Tomislav, Pejkovič Grga, Lesar Zvo-
ne, Dolinar Slavko, Stanetič Spasoja, Sina-
novič Fikret, Nikolič Duško, Fink Alojz, Coer
Rudi, Kovač Sonja, Sabljakovič Jusuf, Milu-
tinovič Miroslav, Saje Anton, Čamernik Fran-
čiška, Šestak Ivan, Jaklič Anton, Štigelc Mi-
ro in Gradbena družba Vič, d.o.o., izstop
19. 1. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka redne lik-
vidacije. Poslovne knjige, knjigovodska do-
kumentacija o likvidacijskem postopku je
shranjena pri družbi GDV, d.o.o., Ljubljana,
Tbilisijska 81, Ljubljana.

Srg 94/11743 Rg-400594
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11743 z dne 26. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03049/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MENSA, Podjetje za marketing,
informatiko, svetovanje in izobraževa-
nje, d.o.o., Ljubljana, Pod kostanji 6

Skrajšana firma: MENSA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Pod kosta-
nji 6

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kutin Breda in Stojanovski

Nikola, izstop 15. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kutin Breda, Pod kostanji 6, Ljubljana
in Stojanovski Nikola, Žaucerjeva 11, Ljub-
ljana.

Srg 94/12404 Rg-400596
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12404 z dne 26. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/20836/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VAIMEX, Gostinstvo in trgovi-
na, d.o.o., Borovnica, Ulica bratov Miv-
šek 16

Skrajšana firma: VAIMEX, d.o.o., Borov-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1353 Borovnica, Ulica bratov
Mivšek 16

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Vajnhandl Robert, izstop

1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vajnhandl Robert, Ulica bratov Mivšek
16, Borovnica.

Srg 95/01403 Rg-400604
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01403 z dne 26. 2. 1999 pod št.
vložka 1/11637/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LIL, podjetje za storitve in tr-
govino, d.o.o., Ljubljana, Brilejeva 7

Skrajšana firma: LIL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brilejeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Laterner Lidija, izstop

1. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 1. 9. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Laterner Lidija, Brilejeva 7, Ljubljana.

Srg 96/00142 Rg-400606
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00142 z dne 26. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04817/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5352436
Firma: COMETOUS, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: COMETOUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kamnogo-

riška 51
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Varl Karel, izstop 31. 12.

1995.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Varl Karel, Kamnogoriška 51, Ljubljana.

Srg 94/17308 Rg-400674
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17308 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/17338/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: RENOME, gradbeni inženiring,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: RENOME, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, V Zalar 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Tadeja, izstop

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Tadeja Novak, V Zalar 8, Ljubljana.

Srg 94/19833 Rg-400679
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19833 z dne 19. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/17493/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ŠTEVILA, Podjetje za računo-
vodske in finančne storitve, d.o.o., Ivanč-
na Gorica

Skrajšana firma: ŠTEVILA, d.o.o., Ivanč-
na Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1295 Ivančna Gorica, Juša
Kozaka 24

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Mandelj Majda, izstop

21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Mandelj Majda, Juša Kozaka 24, Ivanč-
na Gorica.

Srg 94/19899 Rg-400681
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19899 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/24039/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AXXA TRADE, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Knezova 11

Skrajšana firma: AXXA TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Knezova 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Batista Miroslav, izstop

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Batista Miroslav, Celje, Ul. 29. novem-
bra 51/b.

Srg 98/06589 Rg-400777
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06589 z dne 17. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/29776/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 1198980
Firma: SIMPLE, storitve, d.o.o., Ljub-

ljana
Skrajšana firma: SIMPLE, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Frankopan-

ska 14

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Vodopivec Simona, iz-

stop 10. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 10. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Simona Vodopivec, Langusova 22, Ra-
dovljica.

Srg 98/06931 Rg-400805
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06931 z dne 19. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/28566/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5967082
Firma: INTES COMPUTER, podjetje za

trženje računalniške opreme, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: INTES COMPUTER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šaranoviče-
va 12

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vugrinec Božidar in INTES

COMPUTER VERTRIEBS, G.m.b.H, izstop
26. 10. 1998.

Sklep ustanoviteljev z dne 26. 10. 1998
o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Božidar Vugrinec, Zagreb, Laščinski
Borovac 20, Hrvaška in INTES COMPU-
TER VERTRIEBS – Ges.m.b.H., A-1140,
Dunaj, Jakob-Gremdlinger Str. 18, Avstrija.

Srg 95/01424 Rg-400873
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01424 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/10799/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TINTER, podjetje za proizvod-
njo, usluge, kooperacijo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Vide Pregarčeve 12

Skrajšana firma: TINTER, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Vide Pregar-
čeve 12

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Milosavljevič Radovan, iz-

stop 27. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Radovan Milosavljevič, Vide Pregarčeve
12, Ljubljana.

Srg 95/06030 Rg-400878
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
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št. 95/06030 z dne 8. 1. 1999 pod št.
vložka 1/17497/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: MCP, družba za trgovino in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MCP, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Prvobor-
cev 17

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Cerar Meta in Cerar Slav-

ka, izstop 27. 10. 1995.
Sklep skupščine z dne 27. 10. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Meta Cerar in Slavka Cerar, obe Ul.
Prvoborcev 17, Ljubljana.

Srg 98/06937 Rg-400933
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06937 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/09019/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi SKB BANKA, d.d., Ljubljana
(1/1483/00), s temile podatki:

Matična št. 5422124
Firma: UBK BANKA, d.d., Ljubljana,

Bančna skupina SKB
Skrajšana firma: UBK BANKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška c.

116
Osnovni kapital: 1.182,240.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji, vpisani na pri-

logi v zbirki listin, izstop 30. 12. 1998.
Člani nadzornega sveta: Sevšek Zlatka

– namestnica predsednika, Cetinski Andrej
– predsednik, Dakič Jadranka, Križman
Igor, Oven Janez, Paš Branko in Kebrič
mag. Ivan, izstopili 30. 12. 1998.

Izbris družbe zaradi pripojitve k SKB,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana
(1/1483/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 21. 10. 1998.

MARIBOR

Srg 98/01773 Rg-301277
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01773 z dne 30. 12.
1998 pod št. vložka 1/03734/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo zaradi pripojitve k družbi Mariborska
livarna Maribor, d.d., s temile podatki:

Matična št. 5478308
Firma: MLM-ARMAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Oreško nabrež-

je 9
Osnovni kapital: 182,287.344,80 SIT
Ustanoviteljica: Mariborska livarna Mari-

bor, d.o.o., izstop 30. 12. 1998.
Dne 30. 12. 1998 se vpiše prenehanje

družbe zaradi pripojitve k družbi Maribor-

ska livarna Maribor, d.d., Maribor, Oreško
nabrežje 9, vpisani v registrski vložek št.
1/473-00 pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru.

MURSKA SOBOTA

Srg 99/00056 Rg-400274
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00056 z dne 4. 2.
1999 pod št. vložka 1/01469/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve s temile podatki:

Matična št. 5625173
Firma: POMGRAD – ARMIRANO BE-

TONSKI IZDELKI IN GRADNJE, Splošno
gradbeno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: SGP POMGRAD – ABI
GRADNJE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Štefa-
na Kovača 10

Osnovni kapital: 47,562.374,20 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje

Pomgrad Murska Sobota, d.d., izstop 4. 2.
1999.

Dne 4. 2. 1999 je bila družba s sklepom
Srg 99/0056 izbrisana iz registra zaradi pri-
pojitve k družbi Splošno gradbeno podjetje
Pomgrad Murska Sobota, d.d., Murska So-
bota, Štefana Kovača 10 (reg. vl. št.
1/853/00). Pripojitev pri prevzemni družbi
vpisana dne 12. 1. 1999.

Srg 99/00166 Rg-400531
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00166 z dne 8. 4.
1999 pod št. vložka 1/00361/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklep o
zaključku stečajnega postopka in izbris druž-
be iz sodnega registra s temile podatki:

Firma: GALES, Žagarska industrija Ra-
denci, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: GALES Radenci,
d.o.o. – v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9252 Radenci, Boračeva 40a
Osnovni kapital: 25,836.250 SIT
Ustanovitelj: G. GALLI S.P.A.

COGLIATE, izstop 31. 3. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka je bil vpisan v sodni register
dne 8. 4. 1999, s sklepom Srg 99/00166,
po sklepu tega sodišča št. St 1/95-229.

Srg 98/550 Rg-400532
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba DIMNIKAR Beltinci, d.o.o.,

Beltinci, Panonska 17, ki je vpisana v reg.
vložku tukajšnjega sodišča št.
1/00039/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov Lipič Julija-
ne, Beltinci, Cankarjeva ulica 8, Lipič Stan-
ka, Bratonci 169, Kavčič Alojza, Spodnji
Kamenščak 9, Brenčič Alojza, Rakičan, Par-
tizanska ulica 14, Magdič Franca, Trnje
106, Kočar Antona, Mahovci 18, MEDIAL,
Dimnikarske storitve Lendava, d.o.o., Len-
dava, Kranjčeva 23 in Čisto okolje KDN,
dimnikarske storitve Gornja Radgona,

d.o.o., Gornja Radgona, Lackova ulica 11,
z dne 24. 11. 1998.

Vsi družbeniki soglasno in vsak posebej
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe in da družba nima nobenih odprtih
obveznosti in da so urejena vsa razmerja z
delavci.

Vsi družbeniki skupno in vsak posamez-
no izjavljajo, da prevzemajo vsak posamez-
no in solidarno obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe, pri
čemer gre za njihovo odgovornost z vsem
svojim premoženjem.

Delitev premoženja družbe se izvrši na
naslednji način: od preostale gotovine, ki
bo ostala po odbitku stroškov notarske pri-
stojbine in sodnih taks, se gotovina razdeli
med družbenike s preodkazom na njihove
žiro račune v naslednjih odstotkih:

– Lipič Julijani 7%,
– Lipič Stanku 7%,
– Brenčič Alojzu 34%,
– Kavčič Lojzu 22%,
– Kočar Antonu 5,4%,
– Magdič Francu 12,5%,
– družbi Čisto okolje KDN Gornja Rad-

gona, d.o.o., 3,6%,
– družbi Medial Lendava, d.o.o., 8,5%.
Družba DIMNIKAR Beltinci, d.o.o., je

lastnik nepremičnin, ki se razdelijo med
družbenike, kot sledi:

a) Zgradba in zemljišče v Beltincih, Pa-
nonska 17, parcela št. 1439, v izmeri 5 a
54 m2, vložek št. 18, katastrska občina Bel-
tinci, preide v last družbenikov Lipič Julijane
in Lipič Stanka, za vsakega do ene polovi-
ce, za oba do celote.

b) Poslovni prostori v kleti, pritličju in pr-
vi etaži stanovanjskega bloka v Murski So-
boti, Lendavska 57, obstoječi iz garaže I,
kotlovnice, shrambe orodja, stopnišča, ga-
raže II, prostora za motorna kolesa, prosto-
ra za čiščenje orodja, pokritega vhoda, ve-
trolova, sprejemne pisarne, prostora za vod-
jo enote, hodnika, čajne kuhinje, WC-ja,
arhiva, predprostora, stopnišča, sušilnice,
prostora za črno garderobo, prostora za be-
lo garderobo, sanitarije, kopalnice, v skupni
izmeri 184,65 m2, v stanovanjski hiši, ki
stoji na parcelah s starimi številkami 171,
172, 174, 179/4, 177/2, 178/2 in
3157/3, katastrska občina Murska Sobota,
s sorazmernim deležem solastnine na skup-
nih prostorih in napravah stanovanjske hiše
in funkcionalnega zemljišča, preide v izključ-
no last družbenika Brenčič Alojza.

c) Poslovna zgradba z zemljiščem v Lju-
tomeru, Razlagova ulica 13b, parcela št.
2063, v izmeri 2 a 94 m2, katastrska občina
Ljutomer, preide v izključno last družbenika
Kavčič Alojza.

d) Poslovna zgradba z zemljiščem v
Lendavi, Kranjčeva ulica 23, parcela št.
4452 v izmeri 1 a 88 m2, katastrska obči-
na Lendava, preide v solastnino družbeni-
kov Magdič Franca do 60% in družbe Me-
dial, Dimnikarske storitve Lendava, d.o.o.,
do 40%.

e) Poslovna stavba v Gornji Radgoni,
Lackova ulica 11a, parcelna št. 311/2, v
izmeri 66 m2, vložek št. 614, katastrska
občina Gornja Radgona, preide v so-
lastnino Kočar Antona do 60% in družbe
Čisto okolje KDN Gornja Radgona, d.o.o.,
do 40%.



Stran 2436 / Št. 36 / 14. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Navzoči družbeniki izrecno dovolijo, da
se te nepremičnine v zemljiški knjigi po prav-
nomočnosti sklepa o prenehanju družbe vpi-
šejo kot lastnina pridobiteljev.

Družbeniki nadalje ugotavljajo, da ima
družba Dimnikar Beltinci, d.o.o., poslovni
delež v družbi Počitniška skupnost Turistič-
ne storitve Murska Sobota, d.o.o., s sede-
žem v Murski Soboti, Kardoševa ulica 2.
Osnovni kapital te družbe znaša trenutno
19,284.256 SIT, poslovni delež družbe
Dimnikar Beltinci, d.o.o., pa znaša
70.898 SIT. Ker tega poslovnega deleža ni
mogoče deliti in ker je najnižji poslovni de-
lež 14.000 SIT, se vsi družbeniki soglasno
dogovorijo in sklenejo, da ta poslovni delež
preide v last Brenčič Alojza, ki ga bo v nave-
deni družbi upravljal v svojem imenu, ven-
dar bo vse premoženjske pravice in obvez-
nosti razdeljeval med Lipič Julijano, Lipič
Stanka, Kavčič Alojza, Kočar Antona, Mag-
dič Franca in družbi Čisto okolje KDN Gor-
nja Radgona, d.o.o. in Medial, Dimnikarske
storitve Lendava, d.o.o., v istem razmerju,
kot se je razdelila gotovina.

Pri tem Brenčič Alojz priznava, ostali
družbeniki pa si izgovorijo opcijsko pravico,
da v primeru, da bo povečanje kapitala v
družbi Počitniška skupnost Turistične stori-
tve Murska Sobota, d.o.o., omogočila deli-
tev poslovnega deleža Brenčič Alojza, pre-
nesel na vsakega od ostalih družbenikov
del poslovnega deleža, ki ustreza njegove-
mu zgoraj navedenemu deležu.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1999

Srg 98/602 Rg-400533
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba ITEKS – GALANT – podjetje za

proizvodnjo tekstilne konfekcije, trgovi-
no, uvoz in izvoz Gornja Radgona, d.o.o.,
Gornja Radgona, Jurkovičeva 17, ki je
vpisana v reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/00455/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenikov Zorko Jako-
ba, Črešnjevci 105, Rožman Miroslava, Ku-
nova 23 in Ploj Borisa, Gornja Radgona, Pre-
žihova ulica 2, z dne 22. 10. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe so prevzeli vsi zgoraj na-
vedeni družbeniki, za kar jamčijo z vsem
svojim premoženjem.

Preostanek premoženja družbe pripada
v celoti družbenikom, v razmerju obstoječih
poslovnih deležev.

Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1999

Srg 99/160 Rg-400534
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba BERKES IN PARTNERJI, Trgo-

vina na debelo in drobno, d.n.o., Murska
Sobota, Mikloša Kuzmiča 30, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/02210/00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 26. 3. 1999.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Berkes Tamas, Lenti, Petofi ut 19, Ma-
džarska in Szente Juliana, Lenti, Kallai Eva
ut 3, Madžarska, kot družbenici prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Berke Tamasa 80% in na Szente Juliano
20%.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 4. 1999

NOVA GORICA

Srg 99/00006 Rg-301181
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00006 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01732/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5513766
Firma: SALONIT ANHOVO – FIBRO-

SAL, Proizvodnja vlaknocementnih izdel-
kov, d.o.o., Anhovo

Skrajšana firma: SALONIT ANHOVO –
FIBROSAL, d.o.o., Anhovo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5210 Anhovo, Anhovo
Osnovni kapital: 213,388.679,80 SIT
Ustanovitelj: SALONIT ANHOVO, p.o.,

izstop 4. 1. 1999.
Pripojitev vpisana v register dne 31. 12.

1998, št. Srg 887/98.

Srg 99/00007 Rg-301182
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00007 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01736/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5513774
Firma: SALONIT ANHOVO, Razvojno

raziskovalni inštitut, d.o.o., Anhovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Anhovo
Osnovni kapital: 1,442.691 SIT
Ustanovitelj: SALONIT ANHOVO, Indu-

strija gradbenega materiala, p.o., Anhovo,
izstop 4. 1. 1999.

Pripojitev vpisana v register dne 31. 12.
1998, št. Srg 887/98.

Srg 99/00005 Rg-301183
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00005 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01734/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5513731
Firma: SALONIT ANHOVO – TESAL,

d.o.o., Anhovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Anhovo
Osnovni kapital: 204,396.713,10 SIT
Ustanovitelj: SALONIT ANHOVO, p.o.,

izstop 4. 1. 1999.
Pripojitev vpisana v register dne 31. 12.

1998, št. Srg 887/98.

Srg 99/00004 Rg-301184
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00004 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01737/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5513758
Firma: SALONIT ANHOVO – CEMENT,

d.o.o., Anhovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Anhovo
Osnovni kapital: 1.133,484.989,50 SIT
Ustanovitelj: SALONIT ANHOVO, Indu-

strija gradbenega materiala, p.o., izstop
4. 1. 1999.

Pripojitev vpisana v register dne 31. 12.
1998, št. Srg 887/98.

Srg 99/00003 Rg-301185
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00003 z dne 4. 1.
1999 pod št. vložka 1/01735/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5513740
Firma: SALONIT ANHOVO –

VZDRŽEVANJE, d.o.o., Anhovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5210 Anhovo, Anhovo
Osnovni kapital: 68,393.774,40 SIT
Ustanovitelj: SALONIT ANHOVO, p.o.,

izstop 4. 1. 1999.
Pripojitev vpisana v register dne 31. 12.

1998, št. Srg 887/98.

Srg 99/00009 Rg-301188
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00009 z dne 5. 1.
1999 pod št. vložka 1/00814/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča prevzeto
družbo s temile podatki:

Matična št. 5356717
Firma: INSTALACIJE, Trgovina na

drobno in debelo, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: TRG-INST, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška 66
Osnovni kapital: 57,200.000 SIT
Ustanovitelji: Stegovec Boris, Ipavec Sta-

nislav, Bucik Vladimir in Cej Ivan, izstop 5. 1.
1999.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 2437

Pripojitev vpisana v register dne 4. 1.
1999, št. Srg 873/98.

Rg-400007
Družba PAPIRBIRO, Trgovina, pro-

izvodnja, storitve, inženiring, Šempeter,
d.o.o., s sedežem Stjenkova 9, Šempe-
ter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-813-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
8. 3. 1999.

Ustanovitelj je Marmolja Rihard, Stjen-
kova 9, Šempeter pri Gorici, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 3. 1999

Srg 98/00821 Rg-400470
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00821 z dne 1. 3.
1999 pod št. vložka 1/02795/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5697751
Firma: PIKOS, Podjetje za proizvod-

njo, trgovino in svetovanje, d.o.o., MMP
Vrtojba, Šempeter pri Gorici

Skrajšana firma: PIKOS, d.o.o., Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

MMP Vrtojba
Osnovni kapital: 420.000 SIT
Ustanovitelji: MERKATOR-KOPITAR,

Sevnica, d.o.o., INDUSTRIJA PICOTTI in
SMART INDUSTRIES, d.o.o., izstop 1. 3.
1999.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 22. 6.
1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
majo Kopitarna Sevnica, d.d., s sedežem
Prvomajska 8, Sevnica, SMART, Industrija,
finance, investicije Vrtojba, d.o.o., s sede-
žem MMP Vrtojba, Šempeter pri Gorici in
PICOTTI DI PICOTTI BRUNO, s.r.l., Morra-
ro (GO), Via Carducci 8a, Italia.

Srg 98/00900 Rg-400520
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00900 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/01721/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5500036
Firma: ALEA, Poslovne storitve, d.o.o.,

Ajdovščina

Skrajšana firma: ALEA, d.o.o., Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5270 Ajdovščina, Vipavska 6
Osnovni kapital: 2,224.310 SIT
Ustanovitelj: HUBELJ, p.o., Ajdovščina,

izstop 29. 3. 1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 25. 11.

1998 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma HUBELJ, p.o., Ajdovščina, Vipavska 6,
Ajdovščina.

Rg-400964
Družba CONREX, Proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., s sedežem Goriška 20, Šem-
peter pri Gorici, vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2943-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
11. 3. 1999.

Ustanovitelji so Gorkič Klaudij, Goriška
20, Šempeter pri Gorici, Valetič Aleksan-
dra, Ulica XXX. divizije 15, Nova Gorica in
Gorkič Danica, Goriška 20, Šempeter pri
Gorici, ki prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 3. 1999

NOVO MESTO

Srg 98/00516 Rg-302580
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00516 z dne 5. 3.
1999 pod vložno št. 1/02171/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5582423
Firma: ANVET, poslovne storitve, tr-

govina, kooperacija, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: ANVET, d.o.o., Met-

lika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8330 Metlika, Prečna pot 2
Osnovni kapital: 1,619.248,57 SIT
Ustanoviteljica: Kostelec Vera, izstop

22. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila

morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Vera Kostelec, Metlika, Ulica
1. maja 3.

Srg 99/00016 Rg-400542
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00016 z dne 31. 3.
1999 pod št. vložka 1/01175/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5405041
Firma: SKS, trgovina in storitve, Novo

mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: SKS Novo mesto,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Valantiče-

vo naselje 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Škrubej Samo, izstop

30. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Samo Škrubej, Novo mesto, Smrečni-
kova ulica 8.

Srg 99/00020 Rg-400543
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00020 z dne 31. 3.
1999 pod št. vložka 1/03074/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5744385
Firma: M & S, gostinstvo in trgovina

Straža, d.o.o.
Skrajšana firma: M & S Straža, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8351 Straža, Jurka vas 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Bukovac Marjanca in Šiš-

ka Stanislav, izstop 31. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 31. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marjanca Šiška in Stanislav Šiška, oba
Straža, Jurka vas 1.

Srg 90/99 Rg-400672
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba NPI, podjetje za nadzor, pro-
jektiranje in inženiring Novo mesto,
d.o.o., Novo mesto, Šentjošt 22, vpisana
na reg. vl. št. 1-581/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Kozoglav, Novo me-
sto, Šentjošt 22, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Antona Ko-
zoglava.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 3. 1999

Srg 155/99 Rg-401458
Okrožno sodišče v Novem mestu kot

registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:

Družba KEMIKAL, Tovarna eteričnih
olj, Dolenjske Toplice, p.o., Dolenjske
Toplice, Pod Cvingerjem 23, vpisana na
reg. vl. št. 1-520/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
26. 3. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jožef Špelko, Dolenjske
Toplice, Pod Cvingerjem 23, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Jože-
fa Špelka, Dolenjske Toplice, Pod Cvin-
gerjem 23.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 4. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-6/99 Ob-3586
Pravila sindikata družbe pravil sindika-

ta družbe Avtomerkur PSO Bežigrad,
d.d., Ljubljana, Samova 14, Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije sprejeta
na zboru članov dne 18. 3. 1999 se hrani-
jo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Be-
žigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 028-6/99 dne 7. 4.
1999.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 40/98-37 S-216
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Lestro Ledinek inženi-
ring, Družba za lesnoobdelovalni inženi-
ring, d.o.o., Hoče, Slivniška c. 6, za dne
22. 6. 1999 ob 10. uri, v sobi 330 tukajš-
njega sodišča.

Upniki si bodo lahko od 1. 6. 1999 og-
ledali predloženi načrt finančne reorganiza-
cije na tem sodišču, in sicer v ponedeljek
od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure
in od 13. do 15. ure in v petek od 9. do 12.
ure, v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 1999

St 5/92 S-217
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Gostol Peskalna Tehnika, d.o.o., No-
va Gorica, bo narok za preizkus terjatev
dne 9. 6. 1999 ob 10. uri, v sobi 110/I
tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 5. 1999

St 20/99-14 S-218
To sodišče je dne 22. 4. 1999 s

sklepom opr. št. St 20/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom E.M.S., Trgovina,
posredništvo in storitve, d.o.o., Zgornja
Kungota, Zgornja Kungota 38.

Odslej firma glasi E.M.S., Trgovina, po-
sredništvo in storitve, d.o.o. – v stečaju,
Zgornja Kungota, Zgornja Kungota 38.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Ma-
ribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 9.
1999 ob 9. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 22. 4.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 1999

St 20/97-54 S-219
To sodišče je dne 3. 5. 1999 s sklepom

opr. št. St 20/97 ustavilo nadaljnje vnovče-
nje razdelitvene mase in zaključilo stečajni
postopek proti dolžniku Talibo, Družba za
finančne in trgovske storitve, d.o.o. – v
stečaju, Maribor, Glavni trg 17, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila ne-
sorazmerne stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po

objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti v dveh izvodih pri Okrožnem sodišču
v Mariboru.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 1999

St 21/95 S-220
To sodišče objavlja v stečajnem postop-

ku nad dolžnikom Tovarna volnenih odej,
p.o., Škofja vas, Škofja vas 40, Škofja
vas – v stečaju, ki se vodi pod opr. št. St
21/95, sklep z dne 5. 5. 1999: upošteva-
joč predlog stečajnega upravitelja, stečajni
senat sprejema sklep, da se razpiše III. na-
rok za preizkus terjatev, ki bo dne 2. junija
1999 ob 13. uri, v sobi št. 106/I.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 5. 1999

St 7/98-33 S-221
Z dnem 5. 5. 1999 se začne postopek

prisilne poravnave dolžnika ING-GRA, Grad-
beništvo, Inženiring, Consulting, Marke-
ting, d.o.o., Lendava, Partizanska 2.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave se ime-
nuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, uli-
ca Ob progi št. 53.

Imenuje se upniški odbor, ki šteje 5 čla-
nov in ga sestavljajo naslednji upniki:

– RS, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, ki
ga zastopa RS, Državno pravobranilstvo,
Oddelek v Murski Soboti, Slovenska 48,

– Tovarna močnih krmil Črnci, d.d., Črn-
ci 2/a,

– SKB Banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4,

– Nafta Lendava, Proizvodnja naftnih de-
rivatov, d.o.o., Rudarska cesta 1, Lendava,

– ARDEMI Lendava, d.o.o., Lendava,
Partizanska 2.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave se dne 5. 5. 1999 nabije na oglasno
desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1999

St 33/98 S-222
To sodišče je s sklepom St 33/98 dne

30. 4. 1999 nad dolžnikom Skavt, d.o.o.,
Aljaževa 7, Ljubljana – v stečaju, stečajni
postopek zaključilo zaradi neobstoja stečaj-
ne mase.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 1999

St 20/99 S-223
To sodišče je s sklepom St 20/99 dne

5. 5. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KTL, Navita embalaža, d.o.o.,
Ljubljana, Letališka 30.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 2439

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 11. 1999 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 1999

St 70/98 S-224
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 70/98 z dne 22. 4. 1999 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
IMP Itak, d.d., Ulica Jožeta Jame 14,
Ljubljana in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da na ločitvenega upnika raz-
reda A (Faktor banka) sklenjena prisilna po-
ravnava nima učinka.

Ugotovi se, da sta upnika razreda B (Slo-
venska razvojna družba, d.d. in Vinprom,
d.o.o.) pristali na vplačilo stvarnega vložka s
prenosom terjatev na dolžnika ter bosta po
pravnomočnosti prisilne poravnave pridobi-
la v družbi delnice kot sledi:

– Slovenska razvojna družba, d.d. –
1552 delnic razreda G,

– Viprom, d.o.o. – 518 delnic razre-
da G.

Ugotovi se, da so upniki razreda E (de-
lavci družbe) pristali na vplačilo stvarnega
vložka z delnim prenosom terjatve na dolž-
nika ter bodo po pravnomočnosti prisilne
poravnave pridobili v družbi delnice razreda
G, kot izhaja iz priloge tega sklepa.

Upnikom razreda C izplača dolžnik 80%
na dan 11. 9. 1998 ugotovljene terjatve,
in sicer v roku treh let od pravnomočnosti
tega sklepa, z obrestno mero v višini TOM
+0,5% od dne 11. 9. 1998 do plačila s
tem, da bo dolžnik vršil poplačilo v pollet-
nih anuitetah. Izplačilo prve anuitete se iz-
vrši po preteku enega leta od pravnomoč-
nosti sklepa o sklenitvi prisilne poravnave.
Od izplačila posamezne anuitete tečejo
obresti v navedeni višini od še preostale
znižane glavnice.

Upnikom razreda D izplača dolžnik 20%
na dan 11. 9. 1998 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
tega sklepa, z obrestno mero v višini TOM
+2% od dne 11. 9. 1998 do plačila.

Upnikom razreda E (delavci dolžnika –
delno) izplača dolžnik 40% na dan 11. 9.
1998 ugotovljene terjatve, in sicer v roku
dveh let od pravnomočnosti tega sklepa, z
obrestno mero T +0,5% letno od dne 11. 9.
1998 do plačila.

Ugotovi se, da je dolžnik v skladu z
51. členom ZPPSL v načrtu finančne reor-
ganizacije predvidel prenehanje delovnega
razmerja za 15 delavcev ter o tem seznanil
pristojni organ za zaposlovanje.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 4. 1999. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 5. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1999

St 10/98-27 S-225
Stečajni postopek zoper stečajnega

dolžnika RCS Gramatex, Trgovina na ve-
liko in malo, d.o.o., Dobrovnik 243, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena ZPPSL
zaključi.

Zoper  sklep  se  lahko  upniki  pritoži-
jo v  15  dneh  po  objavi  sklepa  v
Uradnem listu RS.

Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporablje-
ni del pa se izroči Občini Dobrovnik, na
katerem območju je dolžnikov sedež brez
prevzema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 5. 1999

St 18/97 S-226
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 18/97 sklep z dne 5. 5. 1999:
Likvidacijski postopek nad dolžnikom Ve-

grad International, Gradbeno podjetje,
d.o.o., Prešernova 9/a, Velenje, se ne
izvede.

Stečajni postopek nad dolžnikom Vegrad
International, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Prešernova 9/a, Velenje, se začne in se
takoj zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Vegrad Internatio-
nal, Gradbeno podjetje, d.o.o., Prešerno-
va 9/a, Velenje, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 5. 1999

St 44/97 S-227
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 44/97 sklep z dne 6. 5.
1999:

Stečajni  postopek  nad  dolžnikom
Stell,  Inženiring  in  proizvodnja,  d.o.o.,
Velenje,  Splitska  35,  Velenje,  se  za-
ključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Stell, Inženiring in
proizvodnja, d.o.o., Velenje, Splitska 35,
Velenje, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 5. 1999

St 81/98 S-228
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Fotona, d.d., Ljubljana,
Stegne 7, za dne 15. 6. 1999 ob 9. uri, v
sobi 307/A tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1999

St 23/98 S-229
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 23/98 z dne 5. 5. 1999 sklenilo:
Likvidacijski postopek nad družbo

Mega-Sped, Mednarodna špedicija,
transport in mednarodna trgovina,
d.o.o., Sežana, Partizanska c. 113, se
ne izvede.

Stečajni postopek nad družbo Me-
ga-Sped, Mednarodna špedicija, transport
in mednarodna trgovina, d.o.o., Sežana,
Partizanska c. 113, se začne in takoj za-
ključi.

Premoženje dolžnika, ki sestoji iz: foto-
kopirnega stroja po računu dobavitelja Bi-
ro Servis, d.o.o., Koper, št. 259/95 z dne
12. 4. 1995, v vrednosti 344.400 SIT; ra-
čunalniškega sistema po računu dobavite-
lja Secom, d.o.o., Sežana, št. 30045 z
dne 19. 1. 1996, v vrednosti 340.784 SIT;
programskega paketa po računu dobavite-
lja Lion, d.o.o., Jesenice, št. 11-052/96 z
dne 1. 4. 1996, v vrednosti 94.500 SIT,
se izroči Občini Sežana, brez prevzema
obveznosti.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko proti sklepu pritožijo v
roku 15 dni od dneva te objave.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-3584
DOBA, Zavod za izobraževanje, Višja

strokovna šola za poslovne sekretarje, raz-
pisuje delovno mesto za

pogodbene sodelavce - predavatelje
za izvajanje višješolskega strokovnega
progama poslovni sekretar.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
podlagi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96), pravilnika o postopku
za pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Ur. l. RS, št. 17/96), odredbe o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe poslovni sekretar (Ur. l. RS, št.
91/98) ter kriterijev za določitev vidnih do-
sežkov na strokovnem področju za pridobi-
tev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 27/96).

Vse informacije in potrebno dokumentaci-
jo lahko kandidati dobijo na sedežu Višje
strokovne šole za poslovne sekretarje, Mari-
bor, Prešernova 1, po tel. 062/228-38-50
ali faksu št. 062/228-38-61.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na na-
slov: DOBA, Zavod za izobraževanje, Višja
strokovna šola za poslovne sekretarje Mari-
bor, Prešernova 5, s pripisom “Predavatelji
VPS“.

DOBA, Zavod za izobraževanje, p.o.
Maribor
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Št. 64/99 Ob-3619
Na podlagi ZTPDR, 20. člena statuta ZD

Zagorje in 11. člena KP za zdravnike in zo-
bozdravnike objavljamo prosto delovno mesto

zobozdravnika v šolski zobni ambu-
lanti.

s polnim delovnim časom za nedoločen
čas in 4 mesečno poskusno dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medicin-
sko fakulteto – Odsek za stomatologijo v
Ljubljani in opravljen strokovni izpit naj poš-
ljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 8 dneh po objavi na kadrovsko
službo ZD Zagorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po izbiri zobozdravnika.

Zdravstveni dom Zagorje

Ob-3620
Javno podjetje “Komunala” Izola, d.o.o.,

Verdijeva 1, 6310 Izola razpisuje na podlagi
sklepa nadzornega sveta podjetja ter v skla-
du z določili statuta dela in naloge

direktorja podjetja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev po zakonu o delovnih razmerjih in splo-
šnih pogojev po zakonu o gospodarskih
družbah izpolnjevati še naslednje:

1. dokončana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe komunalne, gradbene, pravne, eko-
nomske ali druge ustrezne tehnične smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodstvenih delih.

Direktor bo imenovan za mandatno ob-
dobje 4 let.

Vloge z dokazili pošljite v zaprti kuverti z
označbo “Javni razpis – ne odpiraj” na na-
slov: JP “Komunala” Izola, za nadzorni svet
podjetja, Verdijeva 1, 6310 Izola, v osmih
dneh po objavi razpisa.

Javno podjetje,
Komunala Izola, Izola, d.o.o.

Št. 07-2/51 Ob-3820
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti

na podlagi 31. in 34. člena statuta, 22. člena
pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest in sklepov upravnega odbora z
dne 28. 11. 1997, 28. 1. 1999 in 18. 3.
1999 razpisuje delovna mesta:

I. Vodje območnih izpostav:
1. Vodja območne izpostave Novo

mesto,
2. Vodja območne izpostave Jese-

nice,
3. Vodja območne izpostave Gor-

nja Radgona,
4. Vodja območne izpostave Ra-

dlje – polovični delovni čas.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo visoko izobrazbo za izposta-

vo Novo mesto, najmanj višješolsko izobraz-
bo za izpostavo Jesenice in najmanj sred-
nješolsko izobrazbo za izpostavi Gornja
Radgona in Radlje družboslovne, humani-
stične ali ekonomske smeri,

– da imajo najmanj 3 leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti,

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo upravnega odbora sklada“ in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenje-
pis, iz katerega so razvidne delovne izkuš-
nje in druga znanja). Kandidati bodo o izidu
razpisa obveščeni v 8 dneh po tem, ko bo
upravni odbor sklada sprejel sklep o izbiri.

II. Strokovna služba območnih izpostav
Območna izpostava Maribor:
– samostojni svetovalec za gleda-

liško in lutkovno dejavnost,
– samostojni svetovalec za glasbeno

dejavnost.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovni mesti sta razpisani za nedoločen

čas, poskusno delo traja 5 mesecev.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokov-

no službo sklada” in dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev (potrdilo o državljanstvu, živ-
ljenjepis, iz katerega so razvidne delovne iz-
kušnje in druga znanja) sprejema Sklad RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 402-04-15/99 Ob-3746
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: okvirno 181 osebnih vo-
zil (od tega 6 kombijev z 8 + 1 sede-
žem), v ocenjeni vrednosti 368,500.000
SIT.

3. Kraj dobave: Ljubljana in drugi kraji v
Sloveniji.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 16. avgust 1999.

5.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-3808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor, Slovenija, kontaktna ose-
ba Bogomil Jelenc, univ. dipl. inž. elektr.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
++386/62/22-00-131, faks
++386/62/222-241.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: tehnološka oprema DCV
Elektro Maribor.

Predmet javnega naročila je izdelava pro-
jekta za izvedbo in ostale potrebne doku-
mentacije, dobava, montaža in spuščanje v
obratovanje in celotno uglaševanje tako
strojne kot programske opreme računal-
niškega sistema za sprotno vodenje Distri-
bucijskega centra vodenja Elektro Maribor.

Ocenjena vrednost naročila:
300,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Elektro Maribor, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 3. 11. 1999.

5. Morebitne druge informacije: omeji-
tve bodo upoštevane skladno z uredbo iz
Uradnega lista RS, št. 47/97, uredba št.
2563, 5. člen.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Št. 670-1/99 Ob-3621
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota,
069/21-861.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja Po-
krajinske in študijske knjižnice v Murski
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Soboti, ocenjena vrednost del je
800,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: ni znan.
5.

Mestna občina Murska Sobota

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Razveljavitev

Št. 5-3/1-99 Ob-3832
Delni preklic sklepa o odločitvi najugod-

nejšega ponudnika za nabavo programske
in računalniške opreme:

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 12 z dne
26. 2. 1999, Ob-1256; se razveljavi v delu
– tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
15. 4. 1999 za PE Celje,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 9 z dne
13. 2. 1999, Ob-936; se razveljavi v delu –
tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
2. 4. 1999 za PE Novo mesto,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 12 z dne
26. 2. 1999, Ob-1255; se razveljavi v delu
– tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
15. 4. 1999 za PE Maribor,

– objava razpisa v Ur. l. RS, št. 9 z dne
13. 2. 1999, Ob-935; se razveljavi v delu –
tiskalniki za črtne kode – sklep o izboru
2. 4. 1999 za PE Koper.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 24/99 Ob-3726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za informati-
ko, Streliška 14.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120 kosov osebnih raču-
nalnikov, 10 kosov notesnikov, 75 ko-
sov tiskalnikov, oprema za neprekinje-
no napajanje 4 kose.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-

mor je potrebno nakazati znesek): 15.000
SIT, ŽR št: 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom JR-24/99, nakup raču-
nalnikov, notesnikov, tiskalnikov ter opreme
za neprekinjeno napajanje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II., Alenka Mihelčič – osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 Mestna občina Ljubljana Mest-
na uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, soba 143/I, ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija v
višini 5% od razpisane vrednosti del vnovč-
ljiva na prvi poziv v trajanju 60 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, reference 50%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Št. 23/99 Ob-3727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Javni zavod Festival
Ljubljana, Trg Francoske revolucije št. 1-2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ozvočenje za potrebe Fe-
stivala Ljubljana.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

21. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.,
Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, ŽR št: 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom JR – 23/99 – Festival
Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 5. 1999 do 8.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, soba 255/II., Alenka Mihelčič –
osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 Mestna občina Ljubljana Mest-

na uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, soba 143/I, ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: napreklicna bančna garancija na
prvi poziv v vrednosti 3% od razpisane oce-
njene vrednosti v času trajanja 60 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 28. 5. 1999 od
8.45 dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, kvaliteta 25%, slušni test 25%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Št. 00-01/99 Ob-3813
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana;
telefon: (061) 178-70-14; telefaks: (061)
178-70-10.

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

3. (a) Kraj dobave: Dunajska 47 v Ljub-
ljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material (ob-
sežnejši opis kot priloga 1,2,3 in 4 te obja-
ve ter sestavni del razpisne dokumentacije,
glej prilogo na koncu razpisa).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahte-
vanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: predmet javnega naročila je raz-
deljen v štiri skupine. Dobavitelj se lahko
poteguje za vse oziroma za posamezne
skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

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

– skupina I = 1,200.000 SIT,
– skupina II =1,000.000 SIT,
– skupina III =1,200.000 SIT,
– skupina IV =1,100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave na naslov naročnika.
5. Predviden datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana, soba št. 102.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 6. 1999, do
14. ure.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 1. 6. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, v tajništvu naročnika.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999, ob 9.30 v prostorih Republike
Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje Dunajska 47,
1000 Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe (za posamezne skupine), z veljav-
nostjo 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira iz sredstev proračuna RS v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.

Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v regi-
ster samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, za katero je registriran;

– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;

– da je plačilno sposoben, da število blo-
kad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

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

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

– da ima poravnane vse davke in pris-
pevke;

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

– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teže in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
bodo otočkovana in s tem ovrednoteno s
točkami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:

– ponudbena cena 90 točk
– odzivni čas 7 točk
– kompletnost ponudbe 3 točke
Izbran/i bo/do ponudnik/i z najvišjim

številom zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika je Sabina
Zupan, telefaks številka 178-70-10.

16., 17.

SKUPINA I:

Zap.
št. Naziv materiala Količina

1. fotokopirni papir Fin Laser Standard 80 g A4 (za fotokopirne stroje
in laserske tiskalnike) 600 zav.

2. papir A3 80 g (za fotokopirne stroje in laserske tiskalnike) 60 zav.
3. papir COLOR COPY A4 150 zav.
4. papir COLOR COPY A3 50 zav.
5. pak papir dunaupack 300 listov
6. papir za risalnik HP design jet 2500 CP coated paper C 6020B 10 rol
7. papir za risalnik HP design jet 2500 CP semiglos photo paper C 6032A 10 rol
8. folija A4 za laserske tiskalnike 8 zav.

SKUPINA II:

Zap.
št. Naziv materiala Količina

KUVERTE
1. format A4 /bele 5.000 kom.
2. format A3 /bele 10.000 kom.
3. format A5 /bele 10.000 kom.
4. format B6 /bele 5.000 kom.
5. kuverte podložene za eno disketo 200 kom.
6. kuverte za pošiljanje CD 300 kom.
7. kuverte za pošiljanje registratorjev 100 kom.
8. kuverte nepodložene v ostalih dimezijah 300 kom.
9. kuverte podložene v ostalih dimezijah 300 kom.

REGISTRATORJI
10. A4 - dvorinčni široki - samostoječi 300 kom.
11. A4 - dvorinčni ozki - samostoječi 300 kom.

LOČILNI LISTI
12. A4/A5, ozki 225x100 50 zav.
13. A4 šestdelni 50 zav.
14. A4 desetdelni 40 zav.
15. A4 celostranski 40 zav.

LISTIČI post-it
16. kocka 450 lističev 100 kom.
17. 120x152-100 lističev 200 kom.
18. 76x127-100 lističev 50 kom.
19. 76x76-100 lističev 50 kom.

BLOKI
20. kolegij blok A4 s spiralo 200 kom.
21. blok stenogramski 10 kom.
22. blok brezčrtni 25 kom.
23. rokovnik A5 50 kom.
24. rokovnik A4 50 kom.

OBRAZCI
25. delovodnik obr. 0,25 (debelejši) 5 kom.
26. vročilnice obr. 0,13 2000 kom.
27. naročilnice obr. 5,40 8 kom.
28. naročilnice z izjavo obr. 5,42 2 kom.
29. potni nalog za prevoz oseb obr. 4,7 8 kom.
30. knjižica motornega vozila obr. 4,22 6 kom.

SKUPINA III

Zap.
št. Naziv materiala Količina

TONERJI za fotokopirne stroje
1. Canon 1550 30 kom.
2. Canon 6030 30 kom.
3. Canon 6010 15 kom.

TONERJI za laserske tiskalnike
4. HP 92298 A 25 kom.
5. za printer HP laser jet III 5 kom.
6. za printer HP laser jet 3-P 5 kom.
7. za printer HP laser jet 6-P 5 kom.
8. za printer Epson EPL 5700 5 kom.
9. za printer Fujitsu PP 16 ADV 5 kom.

KARTUŠE
10. kartuše BX-2 Canon 30 kom.

BARVE
11. za risalnik HP design jet 2500 CP-navadne 4 kom.
12. za risalnik HP design jet 2500 CP-UV 4 kom.
13. barvne glave za printer desk jet HP 340 4 kom.
14. za desk jet HP 1200 C 4 kom.
15. za textonic phaser III Pxi 4 kom.
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Zap.
št. Naziv materiala Količina

DISKETE IN KASETE
16. formatirane 3,5 HD 1/10 500 kom.
17. CD ploščice za zapis podatkov 20 kom.
18. magnetni trakovi DIT 40 in 70 20 kom.
19. kasete Philips 0007 30 kom.
20. škatlice za shranjevanje disket 10 kom.
21. škatlice za shranjevanje CD 10 kom.

PVC PROIZVODI
22. mape PVC-raznobarvne 600 kom.
23. L srajčka 1.000 kom.
24. preklopna mapa z elastiko 100 kom.
25. kartonaste mape 100 kom.

SKUPINA IV

Zap.
št. Naziv materiala Količina

PISALA
1. flomastri (0,4 mm/0,6 mm/0,8-1,0 mm) 200 kom.
2. kemični svinčniki 300 kom.
3. rolerji 50 kom.
4. markerji 150 kom.
5. flomastri za magnetne table 50 kom.
6. svinčnik 0,5-tehnični 30 kom.
7. svinčnik navadni HB z radirko 100 kom.

BOMBICE
8. za nalivno pero-modre 1/6 20 kom.
9. za nalivno pero-črne 1/6 20 kom.
10. Parker-modre 20 kom.
11. Parker-črne 20 kom.

ŠPIRALE
12. 8 mm-bele 10 zav.
13. 10 mm-bele 10 zav.
14. 16 mm-bele 20 zav.
15. 32 mm-oblika elipse-bele 10 zav.
16. 25 mm-bele 20 zav.
17. transparent cover-prva stran 10 zav.
18. zadnja stran-bela 10 zav.

SPONKE
19. večje 100 škatel
20. manjše 100 škatel
21. paične sponke za spenjač 200 škatel

OSTALO
22. EDIGS fluid 100 kom.
23. Blanco Roller 0,5 mm 20 kom.
24. vložki za Blanco Roller 0,5 mm 20 kom.
25. tuš za blazinice-moder 3 kom.
26. darilne vrečke 100 kom.
27. selotejp-Magic tape 150 kom.
28. selotejp-navadni 50 kom.
29. stojalo za selotejp 10 kom.
30. lim v spreju 10 kom.
31. olfa nož-kovinski 10 kom.
32. čistilni set za računalnike 10 kom.
33. magneti za table 20 zav.
34. žebljički za table 10 kom.
35. listi za flip chart tablo 70*100 cm 10 kom.
36. škatlice za svinčnike 10 kom.
37. škatlice za sponke 10 kom.
38. miške 10 kom.
39. podloge za miške 10 kom.
40. blazinice za štampiljke/male, velike, podolgovate 12 kom.
41. etikete za laserske tiskalnike 12 zav.
42. spenjalec 10 kom.
43. razpenjalec sponk 10 kom.
44. luknjač 10 kom.
45. radirke-mehke 50 kom.
46. škarje 10 kom.
47. ravnilo 30/50 cm 10 kom.
48. podloga za mize s papirnimi listi 50 kom.
49. alkohol-0,5 l 5 kom.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 228/99 Ob-3580
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.

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

3. (a) Kraj dobave: Dornava 128, 2252
Dornava.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava zdravil in sanitetnega mate-
riala po naslednjih skupinah:

1. sanitetni in drugi material,
2. zdravila.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

1. sanitetni in drugi material –
6,000.000 SIT,

2. zdravila – 8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana
Borštnarja Dornava, referent za javna naro-
čila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
ŽR, št. 52400-603-30549 ali na blagajni
zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, administracija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 12. uri v Zavodu za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dor-
nava 128, konferenčna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 31. 7.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
45 dni po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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

– izjavo pristojnega organa, da ni v po-
stopku prisilne poravnave, v stečajnem ali
likvidacijskem postopku,
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– registracijo podjetja, oziroma obrtno
dovoljenje, ne starejše od 30 dni,

– izjavo pristojnega organa, da ni izdana
pravnomočna sodna odloča, ki kaže na ne-
strokovnost,

– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom,

– obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 3
oziroma identični dokumenti,

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih letnih
količin,

– izjavo, da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila za promet z zdravili,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Simona Petrovič, tel.
062/754-02-49.

16., 17.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 179159 Ob-3581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. terensko vozilo – 6 kom,
2. tovorno vozilo ekipno – 2 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da
za 1. ali 2. točko.

(č) Ocenjena vrednost naročila: za
1. točko – 20 mio SIT, za 2. točko – 10
mio SIT.

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

tember 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/42-01-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238
sklic na številko 1207-99 ali na blagajni
podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od vrednosti ponudbe ali bre-
zobrestni depozit – sklic na številko
2657-99.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano po
izdobavi.

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

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Janez Čobec, inž., tel. 42-01-278.

16., 17.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo
električne energije, d.d., Celje

Št. 057/99 Ob-3582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: nakup komentatorskega
sistema.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,500.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

roku 90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, OE Radijska produkcija –
tajništvo, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 18. 5. 1999 do
28. 5. 1999 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni  najavi  po  telefaksu  in  na
podlagi  dokazila  o  vplačilu.  Način  plači-
la je negotovinski na račun številka
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta plači-
la (oznako razpisa).

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki pri Nacetu Puglju, na na-
slovu pod 6. (a) točko, faks 175-26-80.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 4. 6. 1999
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 057/99 – komen-
tatorski sistem.

Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 9. uri v Mali sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 1,000.000 SIT.

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, dobavni roki,
reference dobavitelja, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Ob-3583
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2,
1217 Vodice.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vodi-
ce, Ob šoli 2, 1217 Vodice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,100.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
3,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 3,200.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
300.000 SIT,

4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 300.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,700.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,000.000 SIT,
8. sadni sokovi – 700.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

300.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki in testenine –

700.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 3,800.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice,
v tajništvu šole pri Karmen Paravan.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50104-603-52-048.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Vodice, Ob
šoli 2, 1217 Vodice, v tajništvu šole, Kar-
men Paravan.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 19. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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

na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 3. 6. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217
Vodice, Tatjana Bizant, tel. 061/824-196
in 824-266, faks 061/824-266.

16., 17.
Osnovna šola Vodice

Ob-3601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A) 29 kosov osebni računalniki s pro-
gramsko opremo,

B) 29 kosov tiskalniki,
C) 29 kosov posebna programska

oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je dobava po posameznih točkah v razpi-
sni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,500.000 SIT.

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

A) 9,000.000 SIT,
B) 2,000.000 SIT,
C) 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

28. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

28. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana, Lisac Ivan, od
8. do 10. ure, vsk delovni dan.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virman na ži-
ro račun 50100-601-14744 pri APP Ljub-
ljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 1999 do 12. ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

26. 5. 1999 ob 10. uri, Kolodvorska 11,
steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 28. 6.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., potrdilo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost, cena, plačilni rok, garancija, dobava,
reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Ivan Lisac, tel. 061/29-12-599, vsak
delovnik od 8. do 9. ure.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 25/2-99-II/3 Ob-3602
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Ko-
čevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

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

3. (a) Kraj dobave: Kočevje, Centralna
čistilna naprava Kočevje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: mehanska stopnja – av-
tomatske grablje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

31. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, pri Ur-
ši Butala.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51300-601-10238 pri APP Kočevje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za avtomatske grablje”).
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 9.30 v prostorih Komunale
Kočevje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: po razpisni do-
kumentaciji.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudbe.

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

15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 215 Ob-3633
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarski zavod Slovenije, cesta v
Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p. 4251,
telefon-faks 061/334-033.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Veterinarski zavod
Slovenije, c. v Mestni log 51a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!):

A – nadgradnja tovornega vozila, no-
silnosti 2000 kg.

B – 2 x dostavno tovorno vozilo vrste
Pick – Up, nosilnosti 1000 kg. z nadgrad-
njo ter pogonom na vsa štiri kolesa.

C - 7 x dostavno vozilo nosilnosti do
700 kg.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroči-
lo deljivo na skupine A, B, C.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A – 4,000. 000 SIT,
B – 7,000.000 SIT,
C – 10, 000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
za A do 30. 11. 1999 ali po dogovoru,
za B do 30. 6. 1999,
za C do 30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarski zavod Slovenije, Cesta v Mestni
log 51a, 1000 ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo do 24. 5.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponud-
niki kateri se ponovno javljajo na razpis ne
plačajo razpisne dokumentacije, ostali po-

nudniki pa plačajo za razpisno dokumen-
tacijo 20.000 SIT na Ž. R. št.
50130-603-401296 Grosuplje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, katere bodo prispele v tajništvo VZS
najkasneje do 3. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarski zavod Sloveni-
je, cesta v Mestni log 51a, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 4. 6. 1999:

za A – ob 10. uri,
za B - ob 11. uri,
za C – ob 12. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe je potrebno
ponudbi priložiti bančno garancijo v višini
10% ocenjene vrednosti naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v roku 30 dni po
izstavitvi računa ali po dogovoru.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe od 2. 6. 1999
od 14. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena 60%, reference 10%, plačil-
ni pogoji 10%, rok izvedbe 10%, druge
ugodnosti katere nudi ponudnik naročniku
10%.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razgovor z ponudniki ne bo organi-
ziran.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 5. 3. 1999 pod št
1357, objava o izidu pa dne 7. 5. 1999.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 11/2/99 Ob-3638
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-45-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža mo-
demske opreme za Elastično omrežje:

1. dobava in montaža modemske
opreme za lokacije, kjer že obstajajo mo-
demski okvirji CN4 proizvajalca Telindus;

2. dobava modemske opreme za lo-
kacije, kjer že obstajajo modemski okvirji
DSF3600 proizvajalca Nokia;

3. dobava modemske opreme za lo-
kacije, kjer že obstajajo modemski okvirji
proizvajalca Datentechnik.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti ali za posamezne dele.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT, kar za posamezne dele
znaša:

1. 128,000.000 SIT,
2. 9,000.000 SIT,
3. 8,000.000 SIT.

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

četek: avgust 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo nakažite na žiro ra-
čun št. 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik najkasneje do
14. 6. 1999 do vključno 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999, v sobi
št. 801, 8. nadstropje poslovne stavbe Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pri-
četkom ob 9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 5% od ocenjene vrednosti naročila ali
dela naročila, na katerem konkurira po-
nudnik,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumen-
tacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.
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– komisija  bo  upoštevala  naslednja
merila:

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno – 70 točk,
– ostali, glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti,
ustrezno procentualno manj;

2. reference:
2.a) reference ponudnika:
– ponudnik z najboljšimi referencami

dobi 3 točke,
– drugi ponudnik po vrsti dobi 2 točki,
– tretji  ponudnik  po  vrsti  dobi  1

točko;
2.b) reference proizvajalca:
– proizvajalec z najboljšimi referenca-

mi dobi 3 točke,
– drugi proizvajalec po vrsti dobi 2

točki,
– tretji  proizvajalec  po  vrsti  dobi  1

točko;
3. vzdrževanje oziroma poprojektna pod-

pora:
3.a) garancijska doba:
– ponudnik, ki nudi od 18 do 23 me-

sečno garancijsko dobo dobi 1 točko,
– ponudnik, ki nudi 24 mesečno ga-

rancijsko dobo ali več dobi 3 točke;
3.b) zaloge rezervne opreme:
– ponudnik z ustreznimi zalogami re-

zervne opreme dobi 2 točki,
(vsaj 1% od vsake vrste ponujene

opreme oziroma minimalno 1 kos);
4. ISO certifikat ponudnika:

– ISO certifikat ponudnika – 2 točki,
– ISO certifikat proizvajalca – 2 točki;

5. tehnične prednosti ponujene opreme:
– ustreznost tehničnih prednosti bo

ocenjeno z 0 do 15 točkami.
15., 16., 17.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 11/2/99 Ob-3639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-45-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava merilnih inštru-
mentov za ATM:

1. širokopasovni analizator proto-
kolov;

2. LAN/WAN/ATM analitator;
3. ATM tester;
4. nadgradnja inštrumenta HP Inter-

net Advisor;
5. dodatni merilni pribor;
6. računalniki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti ali za posamezne dele.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
94,000.000 SIT, kar za posamezne dele
znaša:

1. 45,000.000 SIT,
2. 18,000.000 SIT,
3. 14,000.000 SIT,
4. 10,000.000 SIT,
5. 2,000.000 SIT,
6. 5,000.000 SIT.

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

četek: julij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, 3. nadstropje, soba 300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo nakažite na žiro ra-
čun št. 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik najkasneje do
14. 6. 1999 do vključno 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob 13.
uri, v sobi št. 801, 8. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, s pričetkom ob 9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

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

– 5% od ocenjene vrednosti naročila ali
dela naročila, na katerem konkurira po-
nudnik,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumen-
tacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

– vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko-komercialno in pravno.

– komisija bo upoštevala naslednja
merila:

– merila za opremo pod točkami 1, 2 in 3:
1. Vrednost ponudbe z morebitnim

popustom: ponudnik z najnižjo ceno dobi
70 točk, ostali pa po procentualnem odsto-
panju.

2. Tehnične prednosti: ponudnik, ki
ponudi opremo z največ tehničnimi pred-
nostmi dobi 15 točk.

3. Izpolnjevanje tehničnih zahtev: po-
nudnik, ki ponudi opremo, ki izpolnjuje vse
tehnične zahteve (2.4.1.2., 2.4.2.2. in
2.4.3.2.) dobi 10 točk, ostali pa v skladu s
točkovanjem posameznih tehničnih zahtev.

4. Reference opreme (št. kosov, na-
ročniki...): ponudnik, ki ponudi opremo z
najboljšimi referencami dobi 5 točk, ostali
pa po procentualnem odstopanju manj.

Merila za opremo pod točko 4
Merilo za izbor najugodnejšega ponud-

nika za nadgradnjo merilnega inštrumenta
HP Internet Advisor je ponudbena vrednost.

Merila za opremo pod točko 5
1. Vrednost ponudbe z morebitnim

popustom: oonudnik z najnižjo ceno dobi
70 točk, ostali pa po procentualnem odsto-
panju manj.

2. Dodatne funkcije oziroma tehnič-
ne prednosti: ponudnik, ki ponudi opremo z
največ tehničnimi prednostmi dobi 15 točk.

3. Reference opreme (št. kosov, na-
ročniki...): ponudnik, ki ponudi opremo z
najboljšimi referencami dobi 10 točk, ostali
pa po procentualnem odstopanju manj.

4. Velikost
Ponudnik, ki ponudi opremo z naj-

manjšimi dimenzijami in težo dobi 5 točk.
Merila za opremo pod točko 6

1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom: ponudnik z najnižjo ceno dobi
70 točk, ostali pa po procentualnem odsto-
panju manj.

2. Reference opreme (v Telekomu
Slovenije): ponudnik, ki je Telekom dobavil
največ PC opreme dobi 20 točk, ostali pa
po procentualnem odstopanju manj.

3. Konfiguracija opreme: ponudnik, ki
ponudi računalnike s konfiguracijo, ki naj-
bolj presega minimalno zahtevano konfigu-
racijo dobi 10 točk, drugi po vrsti dobi 5
točk, tretji dobi 3 točke.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 44/99 Ob-3640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš,
Limbuška c. 62, 2341 Limbuš.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Rada
Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Lim-
buš.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava, jajca,
3. pekovski izdelki (kruh, pekovsko

pecivo, slaščičarski izdelki in keksi),
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
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6. perutninsko meso in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena zelenjava,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 12 mili-
jonov SIT letno.

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

1. južno sadje in zelenjava – 720.000
SIT,

2. domače sadje in zelenjava, jajca –
600.000 SIT,

3. pekovski izdelki (kruh, pekovsko
pecivo, slaščičarski izdelki in keksi) –
2,100.000 SIT,

4. mleko in mlečni izdelki –
1,900.000 SIT,

5. meso in mesni izdelki – 3,700.000
SIT,

6. perutninsko meso in izdelki –
500.000 SIT,

7. moka in testenine – 350.000 SIT,
8. razni prehrambeni izdelki:
8.a) zmrznjena zelenjava – 400.000

SIT,
8.b) ribe – 130.000 SIT,
8.c) olja – 130.000 SIT,
8.d) razna prehrana – 1,200.000 SIT,
9. sokovi in sirupi – 270.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga do 30. 6. 20001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška
c. 62, 2341 Limbuš – v tajništvu šole pri
Mariji Pocrnja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51800-603-30297.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Rada Robiča
Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Limbuš.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne
šole Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62,
2341 Limbuš.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 1. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-

čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Lim-
buška c. 62, 2341 Limbuš, Rado Wutej,
tel./faks 062/632-337.

16., 17.
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš

Ob-3641
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/863-041.

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

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

trebno dobaviti: jeklene vrvi za rudarstvo.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: stroj-
na dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Parti-
zanska 78, 3320 Velenje, soba 137, tel.
063/853-312 – 1651, faks 063/863-041,
e-mail: miran.luzar@rlv.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. do 21. 5.
1999, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun Premogovnika Velenje, d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, dipl. inž. el., Partizanska 78,
3320 Velenje, soba št. 241.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 10. uri, na Premogovnik Ve-
lenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 221.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 6. točko.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 3/99 Ob-3642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco ekonomat naroč-
nika – razloženo, Ul. talcev 9, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material in raz-
ni obrazci.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

30. 6. 2000, z možnostjo podaljšanja za
eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
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Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila oziroma 2,400.000 SIT (2,4 mio
SIT), veljavnost bančne garancije do 20. 8.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni rok plačila.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in mora izpolnjevati fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti v
skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97, 63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 20. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 80%, plačilni pogoji – 10% in reference
dobavitelja – 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Irena Mihelič, ek., tel.
2286-294.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca Maribor

Ob-3643
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, faks 066/271-021.

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

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

trebno dobaviti: oprema centralne kuhi-
nje vrtca Ribica.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,700.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od sklepa o izbiri.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

27. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za družbene
dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, soba 203
(Jožica Vatovec), tel. 066/446-237.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo 10.000 SIT, z vir-
manom na ŽR Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 6. 1999 do 10.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Koper, Urad

za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, Ko-
per, soba 203.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 11. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, Koper, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti jav-
nega naročila, z veljavnostjo do 4. 8. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 8. 1999.

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

– kompletnost ponudbe,
– odnos cena-kvaliteta,
– cena,
– reference na podobnih objektih,
– garancijski rok,
– rok dobave in montaže,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril so razvidni

iz razpisne dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo informacije v
zvezi z naročilom na Uradu za družbene
dejavnosti Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper (kontaktna oseba Jožica Vato-
vec), tel. 066/446-237.

16., 17.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Št. 04-1452/99 Ob-3644
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, faks
066/271-447.

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

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

trebno dobaviti: dobava reševalno patrulj-
nega čolna (1 kom).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovnik od 8.
do 14. ure, do 26. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnina za razpisno do-

kumentacijo znaša 1.500 SIT, plačljiva z
virmanom na žiro račun št.
51400-845-20054 – Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo, sklic na št.
04-1452/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper, taj-
ništvo, Ada Milič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti ga-
rancijo banke za resnost ponudbe, vnovčlji-
vo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do 31. 7. 1999.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 1999.

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

– ponudbena cena – 0–60 točk,
– pogoji servisiranja in garancijski rok –

0–20 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposob-

nost ponudnika – 0–15 točk,
– rok dobave – 0– 5 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod točko 7b.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Ob-3645
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/21-18-38, faks 061/13-12-237.

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

3. (a) Kraj dobave: gimnazije po Slove-
niji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za izvajanje la-
boratorijskih vaj in terenskega dela iz
predmeta biologija v gimnazijah.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
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Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najkasneje do 30. 10. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Ministrstva za šolstvo in šport, Služba
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je tajnica Nataša Novak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 17. 5. 1999 od 8. ure, do 24. 5. 1999
do 15. ure.

Informacije o opremi se dobijo na infor-
mativnem dnevu, ki bo 26. 5. 1999 ob 10.
uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sejna
soba, št. 95/III), 1000 Ljubljana.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
14. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6 – vložišče, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo 15. 6. 1999
ob 10. uri, na lokaciji Ministrstva za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, sej-
na soba št. 95/III, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje: 30 dni po
dobavi opreme in izstavitvi računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
odločitvi o izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo upoštevano razmerje med ponudbe-
no ceno in kvaliteto ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3646
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-

ljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/21-18-38, faks 061/13-12-237.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja šola za far-
macijo in zdravstvo Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za farmacevtski
laboratorij, in sicer:

– specialna pohištvena oprema,
– laboratorijske naprave in aparature.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba je dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najkasneje do 30. 10. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu LIZ inženiringa, d.d., Vurnikova 2/V,
kontaktna oseba je Majda Krampelj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 17. 5. 1999 od 8. ure, do 20. 5. 1999
do 10. ure.

Informacije in ogled prostorov bo na in-
formativnem dnevu, ki bo 20. 5. 1999 ob
10. uri, na Srednji šoli za farmacijo in
zdravstvo, Šaranovičeva 5 (P3), Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije: 10.000 SIT, način
plačila: virmansko ali s položnico na žiro
račun LIZ inženiringa, d.d., št.
50105-601-11966.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: LIZ inženiring, d.d., Vurniko-
va 2a, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo 27. 5. 1999
ob 9. uri, na naslovu LIZ inženiring, d.d.,
Vurnikova 2/V, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje: po zaključ-
ku del, 30 dni po izstavitvi računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
odločitvi o izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo upoštevano razmerje med ponudbe-
no ceno in kvaliteto ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3647
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/21-18-38, faks 061/13-12-237.

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

3. (a) Kraj dobave: srednje šole elektro-
tehnične usmeritve po Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za izvajanje prak-
tičnega pouka:

– delovne mize in
– merilni instrumenti.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba je dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najkasneje do 30. 10. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu Ministrstva za šolstvo in šport, Služba
za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je tajnica Nataša Novak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 14. 5. 1999 od 9. ure, do 19. 5. 1999
do 10. ure.

Informacije o opremi se dobijo na infor-
mativnem dnevu, ki bo 19. 5. 1999 ob 10.
uri, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sejna
soba št. 95/III), 1000 Ljubljana.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6 – vložišče, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo 26. 5. 1999
ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za šolstvo
in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sej-
na soba, št. 95/III), Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje: 30 dni po
dobavi opreme in izstavitvi računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
odločitvi o izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo upoštevano razmerje med ponudbe-
no ceno in kvaliteto ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 3/99 Ob-3733
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Zavod za infor-
matiko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
tel. 063/484-822, faks 063/484-559,
elektronska pošta: info@celje.si.

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

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

trebno dobaviti: strojna in programska ra-
čunalniška oprema v količinah:

– mrežni tiskalnik, različni: 5 kosov,
– mrežna oprema za tiskalnike: 2

kosa,
– osebni računalnik: 10 kosov,
– Microsoft Office 97 programska

oprema: 19 kosov,
– grafična delovna postaja: 1 kos,
– različna ostala oprema: 7 kosov,
– komunikacijski strežnik: 1 kos,
– mrežni strežnik: 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko

poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ponudnik se lahko poteguje za določe-
ne skupine blaga ali celotno količino, sku-
pine blaga so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

več 30 dni.
5.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Mestna občina Celje, Zavod za informatiko,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
063/484-822, faks 063/484-559, elek-
tronska pošta: info@celje.si.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999
(petek) do 21. 5. 1999 (petek) od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega račun,
kam je potrebno znesek nakazati): plačilo
materialnih stroškov v višini 5.000 SIT na
žiro račun Mestne občina Celje – uprava št.
50700-630-7010105.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28.05.1999 (petek) do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, tel. 063-484-822, faks:
063-484-559, elektronska pošta: info@ce-
lje.si

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 (ponedeljek) ob 9. uri v pro-
storih naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3% od vrednosti ponudbe naročnika
na tem javnem razpisu, z veljavnostjo, ki ne
more biti krajša od trajanja veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji je
dodeljeno javno naročilo: samostojni izvaja-
lec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
ki jih navede v ponudbi.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe 28. 5. 1999 (pe-
tek) do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril - 12. člen ZJN) sta-
tus ponudnika, servisiranje ponujene opre-
me, tehnične lastnosti, komercialni pogoji,
cena.

15., 16., 17.
Mestna občina Celje

Ob-3736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Slovenj
Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec, telefaks 0602/41-753.

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

3. (a) Kraj dobave: Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– smetarsko vozilo za praznjenje tip-
skih smetarskih posod od 120l do
1110l,

– kontejnersko vozilo – samonakla-
dalec,

– tovorno vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
46,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo
morda oddajalo posamično:

– smetarsko vozilo 22,000.000 SIT,
– kontejnersko vozilo 11,000.000 SIT,
– tovorno vozilo 13,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v

skladu z razpisno dokumentacijo.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, tajništvo podjetja, Danica Oson-
kar-Haračič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
13. ure, do vključno 24. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št.
51840-601-13677).

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tajništvo, prevzemni-
ca Danica Osonkar-Haračič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 12. uri na naslovu: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.,
Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v vred-
nosti 5% od vrednosti ponudbe za resnost
ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe ni mož-
no umakniti.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
ponujenega blaga, dobavni rok, reference,
plačilni pogoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Jože Dvorjak, telefon: 0609 650-427, faks
0602/41-753.

17.
Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec, d.o.o.
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Ob-3742
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP - Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon
061/17-84-800, faks 061/17-84-834.

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

3. a) Kraj dobave: območne geodetske
uprave z izpostavami:

a.1.) OGU Celje, Ulica XIV. divizije 12:
– izpostava Laško, Mestna ulica 2,
– izpostava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev

trg 1;
a.2.) OGU Koper, Cankarjeva ulica 1:
– izpostava Koper, Cankarjeva ulica1,
– izpostava Ilirska Bistrica,Vojkov drevo-

red 14,
– izpostava Sežana, Kosovelova ulica 1;
a.3.) OGU Kranj, Slovenski trg 1:
– izpostave Jesenice, Cesta maršala Ti-

ta 86,
– izpostava Kranj, Slovenski trg 1;
a.4.) OGU  Ljubljana,  Cankarjeva  ce-

sta 1/III:
– izpostava  Ljubljana,  Cankarjeva  ce-

sta 1/III,
– izpostava  Kočevje,  Ljubljanska  ce-

sta 26,
– izpostava Litija, Jerebova ulica 14,
– izpostava Trbovlje, Cesta oktoberske

revolucije 14,
– izpostava Vrhnika, Cankarjev trg 4;
a.5.) OGU Maribor, Ulica heroja Tomši-

ča 2:
– izpostava Maribor, Ulica heroja Tomši-

ča 2,
– izpostava Slovenska Bistrica, Titova uli-

ca 34;
a.6.) OGU Murska Sobota, Slomškova

ulica 19:
– izpostava Gornja Radgona, Kerenčiče-

va ulica 9,
– izpostava  Lendava,  Partizanska  uli-

ca 7;
a.7.) OGU  Nova  Gorica,  Kidričeva

ulica 14:
– izpostava Idrija, Arkova ulica 13;
a.8.) OGU Ptuj, Krempljeva ulica 2:
– izpostava Ptuj, Krempljeva ulica 2,
– izpostava Ormož, Vrazova ulica 2;
a.9.) OGU Slovenj Gradec, Francetova

cesta 7:
– izpostava Slovenj Gradec, Francetova

cesta 7,
– izpostava Ravne na Koroškem, Čečov-

je 12a;
a.10.) OGU Velenje, Prešernova cesta 1:
– izpostava Velenje, Prešernova cesta 1,
– izpostava  Mozirje,  Hofbauerjeva  uli-

ca 22,
– izpostava Žalec, Levstikova ulica 14.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: izdelava, dostava in montaža
pisarniške opreme za 10 območnih geo-
detskih uprav in njihovih izpostav.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko potegujejo za vse dele naročil
opisanih v točkah od 3.d.1. do 3.d.10. (ali
od 3.a.1. do 3.a.10.) skupaj ali pa za vsako
posamezno naročilo iz točk 3.d.1. do
3.d.10. (ali 3.a.1. do 3.a.10.) posebej.

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

d.1.) OGU Celje – 440.000 SIT,
d.2.) OGU Koper – 488.000 SIT,
d.3.) OGU Kranj – 430.000 SIT,
d.4.) OGU Maribor – 720.000 SIT,
d.5.) OGU Murska Sobota – 445.000

SIT,
d.6.) OGU Nova Gorica – 2,500.000

SIT,
d.7.) OGU Ljubljana – 1,513.000 SIT,
d.8.) OGU Ptuj – 470.000 SIT,
d.9.) OGU Slovenj Gradec – 340.000

SIT,
d.10.) OGU Velenje – 500.000 SIT.
4. Datum dobave: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

začetek julija 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Geodetske
uprave Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P3 tel.
061/178-49-22.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 5. 1999
do14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR št.
50100-630-10014.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 5. 1999 do 14. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska 12,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12, sejna oba v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 30. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: vse naloge od 3.d.1.
do 3.d.10. financira 100% naročnik.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 5. 1999 do
14. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 6. točke te objave.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-3788
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 1b,
5220 Tolmin, tel. 065/81-001, faks
065/81-155.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro brez
omejitev.

3. (a) Kraj  dobave:  OŠ  Most  na  Soči,
št. 18.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pohištvena oprema, učni
pripomočki za OŠ Most na Soči po popi-
su iz razpisne dokumentacije, vključno
z montažo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo se oddaja v celoti, naročilo po delih ni
predvideno.

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

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

dobave in montaže: 20. junij 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tolmin, Ul. padlih borcev 1b, 5220
Tolmin, Oddelek za gospodarstvo, negos-
podarstvo in finance.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je moč zahtevati v roku 5 dni od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
moč zahtevati na podlagi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije v vrednosti
15.000 SIT na ŽR Občine Tolmin, št.
52030-630-7108.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo ponud-
niki predložiti v roku 10 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: v tajništvo Občine Tol-
min. Če 10. dan ni delovnik, je treba po-
nudbe predložiti prvi delovni dan po prete-
ku desetdnevnega roka v tajništvu Občine
Tolmin.

8., 9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbe morajo biti opremljene skladno z za-
konom o javnih naročilih.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: odpiranje ponudb bo na dan izteka
razpisnega roka ob 14. uri, v OŠ Most na
Soči. Odpiranje ponudb bo vodila komisija,
ki jo imenuje naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

16., 17.
Občina Tolmin

Št. 403-4/99 Ob-3805
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, faks 061/178-5596.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov na področju Republike Slovenije.

– ter druga potrdila in izjave, razvidne iz
razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

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

– cena 60%,
– garancijski rok 20%,
– reference, ki jih nudi naročnik iz naslo-

va javnih razpisov 10%,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku 10%.
15., 16., 17.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Ob-3806
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-409.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava plinomerov in re-
gulatorjev tlaka.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za del zah-
tevanega blaga, in sicer za mehovne plino-
mere, rotacijske plinomere in regulatorje
tlaka.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
52,500.000 SIT.

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

– mehovni plinomeri – 40,000.000 SIT,
– rotacijski plinomeri – 4,000.000 SIT,
– regulatorji tlaka – 8,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave je 30. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, Sektor Plinar-
na, I. nadstropje, soba št. 128, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun JP
Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
SP-15-99. Vplačilo je možno tudi na blagaj-
ni JP Energetika Ljubljana, Verovškova 70.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovško-
va 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, ali oseb-
no v tajništvo Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Verovško-
va 70, Ljubljana, I. nadstropje, soba 128.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

Zap. Naziv opreme Okvirna vrednost
št.

1. kabineti sodniški/tožilski, referenti 26,000.000 SIT
2. pohištvo za vpisničarke, administracija 700.000 SIT
3. dokompletiranje hrastov furnir 13,500.000 SIT
4. kovinsko pohištvo 10,000.000 SIT
5. stoli 12,200.000 SIT

Skupaj 62,400.000 SIT

Natančne količine so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje ločeno za nasled-
nje skupine oziroma posamezno blago:

– za skupine blaga pod zaporednimi šte-
vilkami 1 in 2 skupaj,

– za blago pod zaporedno številko 3,
– za blago pod zaporedno številko 4,
– za blago pod zaporedno številko 5.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

62,400.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: je raz-
vidna iz točke 3 (b).

4. Datum dobave, če je predvideno: od
10. 7. 1999 do 10. 9. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
10. 9. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, Nataša Šincek Jović, soba
II/66, tel. 178-5209, med 8. in 11. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 5. 1999 do
11. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 7. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v
primeru osebne predaje na isti naslov – vlo-
žišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 7. 1999 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za pravosodje.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa –
že ob predložitvi ponudbe;

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti –
ob predložitvi ponudbe le izjava banke, da
bo izdala navedeno garancijo;

c) bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kupnina bo plačana v

roku od 30 do 60 dni po prejemu računov
in s strani odgovorne osebe pravosodnega
organa podpisanih in žigosanih dobavnic.
Računi in dobavnice so izdani ločeno glede
na lokacije pravosodnih organov.

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

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

⋅ Dokazila o veljavni registraciji ponud-
nika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila:

⋅ za pravne osebe (gospodarske
družbe):

a) originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločbo upravnega organa izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnjevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti.

⋅ za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni  list  pričetka  poslova-
nja, izdan s strani pristojnega Davčnega
urada RS.

⋅ dokazila o finančni situaciji ponudnika:
⋅ za pravne osebe (gospodarske

družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, od katerih BON-2 in
BON-3 ne smeta biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, BON-1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno ob-
dobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno.

⋅ za fizične osebe (samostojni podjet-
nik posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davč-
nega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno,
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tika Ljubljana, d.o.o., Sektor Plinarna, Ve-
rovškova 70, Ljubljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila za ponujene sklope, z ve-
ljavnostjo do 3. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga v skladišče naročnika in po
predložitvi bančne garancije za odpravo na-
pak v garancijski dobi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik sme umak-
niti ponudbo do 14. 6. 1999 do 9. ure.

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

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 22. 1. 1999 pod št.
Ob-404, objava o izidu pa dne 14. 5. 1999.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 2/99 Ob-3830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavalleje-
va 3, 6000 Koper, faks 066/273-118.

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

3. (a) Kraj dobave: Koper, Dellavalleje-
va 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se ne deli na posamezne skupine.

4. Datum dobave, če je predvideno:
24. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko s pooblastilom za dvig dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
uprava – tajništvo, III. nadstropje, kontaktna
oseba Nadja Buzečan, faks 066/273-118,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun naročnika, št.
51400-603-31408, s pripisom: “za razpi-
sno dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo predlo-
žiti svoje ponudbe do 3. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Koper, Del-
lavallejeva 3, 6000 Koper, uprava – tajniš-
tvo, prevzemnica Nadja Buzečan.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1999 ob
12. uri, v pisarni direktorja Zdravstvenega
doma Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
III. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti naročila. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do vključno da-
tuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la. Rok plačila: 30 dni.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom,
samo pisne, se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Koper

Št. 265/1-99 Ob-3789
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra , Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. skupina: delovna postaja: PC ra-
čunalnik, kol. 30,

2. skupina: tiskalniki: laserski ti-
skalnik, kol. 20, mrežni laserski tiskal-
nik, kol. 1.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpi-
sane skupine skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,970.000 SIT.

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

1. skupina: 6,600.000 SIT,
2. skupina: 1,370.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
85% vsake skupine in mrežni laserski tiskal-
nik do 30. 6. 1999, ostalo po dogovoru.

5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185, 1. nadstropje nad dvorano
v začasnih prostorih uprave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun 51400-620-603-30666
pri APP Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri
Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v večnamenski dvorani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilih vzorčne po-
godbe iz razpisne dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 6. 1999.

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

– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– servis (odzivnost, kadri),
– reference pri naročniku in drugje (re-

ferenčna lista),
– plačilni pogoji,
– morebitne  druge  ugodnosti  ponud-

nika.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji. Ob približno ena-
kovredni ponudbeni ceni ima prednost po-
nudnik z ugodnejšimi referencami in more-
bitnimi drugimi ponujenimi ugodnostmi. Naj-
nižja cena ni nujno najugodnejša.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Pe-
ter Božič, univ. inž. rač., Ortopedska bol-
nišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, tel. 066/462-208, telefaks
066/527-185.

Naročnik si pridružuje pravico do more-
bitnega manjšega obsega naročila od razpi-
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sanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 607-2/99-21303 Ob-3795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Prežihovega Voranca, C. T. Tomšiča 5, Je-
senice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vgradna in pomična opre-
ma v novi športni dvorani, v obstoječi
telovadnici in pomožnih prostorih, ter
montaža le-te.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo bla-
ga v celoti ali za naslednje skupine
posamično:

1. oprema sanitarij,
2. oprema prostorov,
3. vgrajena šolska oprema za šolski

program,
4. premična športna oprema za šol-

ski program,
5. žoge.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave opreme, če je predvi-

deno: 30. 6. 1999, montaža opreme od
29. 7. 1999 do 18. 8. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, soba št. 30, tel.
064/831-040.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati proti plačilu do dne
3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena za
razpisno dokumentacijo je 20.000 SIT. Zne-
sek je potrebno virmansko nakazati na žiro
račun Občine Jesenice, na številko:
51530-630-50155, sklicevanje na številko
7130071.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 3. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1 – spre-
jemna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 3. 6. 1999,
ob 12.30, v konferenčni sobi Občine Jese-
nice, Cesta m. Tita 78, I. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 3% od vrednosti ponudbe na
javni razpis.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
60 dni po izstavitvi ustreznega dokumenta –
v skladu z določili navodila o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96).

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku za
odpiranje ponudb.

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

– skupino pod št. 1. in 2: cena 50%,
reference 50%,

– skupino pod št. 3 in 4: reference 40%,
garancija za opremo 30%, cena 20%, plačil-
ni pogoji 5%, servisiranje po preteku garan-
cijskega roka 5%,

– skupina pod št. 5: cena 60%, refe-
rence 40%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico skleniti
eventualno manjši obseg del od razpisanih.
V tem primeru izbrani ponudnik nima pravice
uveljavljati odškodnine zaradi zmanjšanega
obsega naročila. Ravno tako si pridržuje tudi
pravico, da iz ponudbe, ki bo vsebovala
ponudbe za več skupin, izbere le najugodnej-
šo ponudbo za posamično skupino.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 4. 1999 in je bil
neuspešen, ker je prispela samo ena po-
nudba.

Občina Jesenice

Ob-3819
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Varuh človekovih pravic, Dunaj-
ska 56, 1000 Ljubljana, (061) 175 00 40.

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

3. (a) Kraj dobave: RS Varuh človekovih
pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: eno novo osebno vozilo,
letnik 1999, do 1800 cm3, do 125 KM
in obvezen odkup enega starega oseb-
nega vozila (Renault Laguna 2.0 RXE,
marec 1995).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se ne more potegovati samo za po-
samezen del naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
novega osebnega vozila do 3,900.000 SIT,
zmanjšana za vrednost starega osebnega
vozila.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ta-
koj oziroma najkasneje do 18. junija 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
takoj oziroma najkasneje do 18. junija
1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS

Varuh človekovih pravic, Dunajska 56,
1000 Ljubljana, Zoran Perše, (061) 175
00 29.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 5. 999.

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

7. (a) Datum  in  ura,  do kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 25. 5. 999 do
15.30 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS Varuh človekovih pravic,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi RS
Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Zoran Perše, tel.
061/175-00-29, med 9. in 11. uro.

16., 17.
RS Varuh človekovih pravic

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Popravek
V javnem razpisu za modernizacijo lokal-

nega cestnega omrežja Občine Ormož, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 32-33 z
dne 7. 5. 1999, Št. 344-23/1999,
Ob-3419, se 9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

Uredništvo
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Popravek
Ob-3825

V javnem razpisu za izvajanje gradbenih
del za 20 kV kablovod TP Čistilna naprava –
TP Nikolaj II, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3519,
Št. 227/99, se 15. točka spremeni tako,
da se sedaj pravilno glasi:

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok plačila, način plačila, rok dokonča-
nja del in reference pri gradnji tovrstnih
objektov.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.,
Nova Gorica

Ob-3569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15,
3220 Štore.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu na Svetini na cesti 412000.

Ocenjena vrednost del: 32,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij–avgust
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore, tel. 063/771-041 ali 063/771-469.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ponudniki po-
ravnajo na žiro račun Občine Štore:
50700-630-10110.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Sanacija
plazu na Svetina na cesti 412000”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Občina Štore, Cesta
XIV. divizije 15, Štore.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10%.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-

ka d.d. ali d.o.o. ali s.p., finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference, ga-
rancijski rok.

16., 17., 18.
Občina Štore

Št. 40310/0050/9907 Ob-3570
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 062/2201-293.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija, dozidava in nadzidava garaž
za reševalno službo Maribor, ocenjena
vrednost del je 12,867.100 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja je predvidena v
enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
začetka del je 28. 6. 1999, dokončanje pa
28. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, soba 340/III, kontaktna ose-
ba je Ferdo Jehart, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure,
razen ob sobotah, nedeljah in državnih
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis za
garaže reševalne službe v Mariboru”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 6. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 340/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 1999 ob 10. uri, Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-

ni 5% od orientacijske vrednosti javnega raz-
pisa. Trajanje garancije je do 21. 7. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji razpisne doku-
mentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 9. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnem popisu del.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Mestna občina Maribor

Št. 344-04-0001/99 Ob-3571
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z zbiranjem ponudb.

3. Kraj izvedbe del: naselja Preša in Ko-
ritno v Občini Majšperk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija javne poti Preša–Koritno, vred-
nost 35,200.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi poleg
obvezne zahtevane tudi svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek 15. 6.
1999 in zaključek 15. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, tel. 062/794-495, faks
062/794-422, kontaktna oseba Marjan
Gorčenko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virman – predložitev potrdi-
la o plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20764, sklic 00233, davčna
številka 11993197.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, z navedbo “Ponudba
za javno pot Preša–Koritno, ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Majšperk,
Majšperk 32a, 2322 Majšperk, v sobi št.
20.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za 10% vrednosti ponudb
ali akceptni nalog z izjavo z veljavnostjo 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil z izbranim
ponudnikom pogodbo o izvedbi del.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Majšperk, pri Marjanu Gorčen-
ku, tel. 062/794-495.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
20 dni od odpiranja ponudb. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisno pooblastilo.

17., 18.
Občina Majšperk

Ob-3572
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radeče, Ul. Milana Majcna
1, 1433 Radeče, faks 0601/85-285.

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

3. Kraj izvedbe del:
A) Radeče–Dobrava,
B) Zagrad–Veterni vrh,
C) Počakovo–Sele.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) Ureditev dela lokalne ceste LC št.
342 010 Radeče–Dobrava, z ureditvijo
spodnjega ustroja, bankin in odvodnja-
vanjem.

Orientacijska vrednost del je
19,000.000 SIT.

B) Ureditev dela javne poti (krajevne
ceste) JP št. 842 780 Zagrad–Veterni
vrh, z ureditvijo spodnjega ustroja, ban-
kin in odvodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je 9,500.000
SIT.

C) Ureditev dela lokalne ceste LC št.
342 030 Počakovo–Svibno–Sela, z ure-
ditvijo spodnjega ustroja, bankin in od-
vodnjavanjem.

Orientacijska vrednost del je
15,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se lahko oddajajo
skupaj ali posamično.

Investitor lahko odda dela v manjšem
obsegu od razpisanega.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: leto 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radeče, Oddelek za gospodarstvo in
finance, Ul. Milana Majcna 1, 1433 Rade-
če, tel. 0601/85-155, faks 0601/85-285.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, virmansko na
žiro račun 50710-630-10147, Občine Ra-
deče, s pripisom “Razpisna dokumentacija
ceste A-B-C”.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 6. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Oddelek za gospo-
darstvo in finance, Občina Radeče, Ul. Mi-
lana Majcna 1, 1433 Radeče, tel.
0601/85-155, faks 0601/85-285, kon-
taktna oseba Jože Renko.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi objekta
Jadran v Radečah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
izjava ponudnika za zavarovanje pogodbe-
nih obveznosti, z zapadlostjo 15. dni po
izteku pogodbenega roka za dobro izvedbo
del z akceptnim nalogom v višini 20% vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena in kalkulativne osnove, referen-
ce, plačilni pogoji in druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse ostale informacije za izdelavo po-
nudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure, do 25. 5. 1999, v prostorih Obči-
ne Radeče, Oddelku za gospodarstvo in
finance.

17., 18.
Občina Radeče

Št. 691/99 Ob-3573
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, 061/735-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Zlatenek–Veliki Jelnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja vodovoda na relaciji Zlatenek–
Veliki Jelnik. Ocenjena vrednost del:
19,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co do oddaje naročila dvema izvajalcema.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka je 30. 6. 1999, dokonča-
nje del pa najkasneje do 30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Oddelek za komunalo, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
50120-630-810246, sklic na št.
713000-1503.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 7. 6.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lukovica, Oddelek
za komunalo, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb, 7. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference in druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Lukovica, Lukovica 46, Lukovica,
pri Tomažu Cerarju, tel. 160-735-119, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

17., 18.
Občina Lukovica
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Št. 347-05-23/99-1850-58 Ob-3574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba Jurše Lidia,
univ. dipl. inž. grad., Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 2201-414, faks 226-551, soba št.
110.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor, Šentiljska
cesta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija pločnika na Šentiljski cesti,
ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek julij
1999, dokončanje avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Ma-
ribor, pri ga. Jurše, soba 110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: tri dni po objavi
razpisa, vsak delovnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom
ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233, “Drugi prihodki
za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajset dni od te obja-
ve, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se odpirajo prvi delovni dan po
poteku roka za oddajo ponudb, ob 8. uri –
Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000
Maribor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika d.o.o., d.d., s.p.
Finančno-poslovne in tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po odpiranju po-
nudb.

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

– ponudbena cena – teža 50,
– reference ponudnika – teža 30,
– garancija za izvedbo – teža 20.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor

Št. 1237/99 Ob-3375
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Iglenik–Cerovec.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 8. 1999, konec del: 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ul. 5, 8000 No-
vo mesto, kontaktna oseba Jože Bašelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za plačil-
ni promet Novo mesto, z navedbo “Javni raz-
pis za izgradnjo vodovoda Iglenik–Cerovec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ul. 5, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 6. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 24. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zah-
teva, ekonomsko najugodnejša ponudba.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 2241-2/99 Ob-3576
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Pesnica, Občinski urad,
Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, tel. 062/6542-309, faks
653/079.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca – sanacija plazu brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Pe-
snica, KS Jarenina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu pri stanovanjski hiši Žmavc Mi-
ran, Vukovski dol 38, Jarenina, k.o., Vu-
kovski dol. Ocenjena vrednost naročila je
6,300.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo bo oddano samo v
celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
bo 22. 6. 1999, končanje del pa do konca
avgusta 1999 oziroma po dogovoru s po-
godbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 1999
do 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku na
gornjem naslovu, in sicer proti podpisu in
plačilu 1.000 SIT na ŽR Občine Pesnica,
št. 51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se sprejema-
jo do 11. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pe-
snica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 6. 1999 ob 12.
uri, v prostorih Občine Pesnica, sejna soba
– klet.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčene pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po razpisni dokumen-
taciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 2459

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 6. 1999 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, Janko
Senekovič, tel. 062/653-733 ali
041/771-830, vsak dan od 8. do 11. ure.

17., 18.
Občina Pesnica

Št. 6/99 Ob-3577
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Lendava, 9220
Lendava, Partizanska 12.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lendava, Kranjčeva
ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja javne kandelabrske razsvetljave v
skupni dolžini 2062 m. Ocenjena vred-
nost predvidenih del je 27,700.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvideno po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999 do
31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Lendava, 9220 Lendava, Par-
tizanska 12, po predhodni najavi na telefon
069 75151 in predložitvi dokazila o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije in sicer od
ponedeljka do petka med 7. in 8. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 15. 5. 1999 do
30. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
v višini 5.000 SIT lahko ponudniki poravna-
jo na blagajni KS Lendava oziroma z virma-
nom na ŽR 51920-645-30671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Krajevna skupnost Lendava,
9220 Lendava, Partizanska 12, s pripisom
“Ne odpiraj“, javni razpis za izgradnjo javne
razsvetljave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 14. uri v sejni sobi Krajev-
ne skupnosti Lendava, Lendava, Partizan-
ska 12.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 60 dni po izsta-
vitvi začasnih situacij, končno plačilo pa po
določilih iz pogodbe.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%), reference (30%), garan-
cijski rok za izvedena dela in vgrajene mate-
riale (15%), rok dokončanja del (5%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: KS Lendava, kontaktna oseba Alek-
sander Sankovič, telefon 069/75-151.

17., 18.
Krajevna skupnost Lendava

Št. 6/99 Ob-3578
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Lendava, 9220
Lendava, Partizanska 12.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Lendava, Kranjčeva
ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja enostranskega pločnika v skupni
dolžini 1330 m. Ocenjena vrednost pred-
videnih del je 27,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvideno po sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni ponudbi
sta obvezni. Prva z ureditvijo asfaltiranega
pločnika in druga s pohodno površino z na
sol odpornimi tlakovci.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999 do
31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Krajevna skupnost Lendava, 9220 Lenda-
va, Partizanska 12, po predhodni najavi na
telefon 069/75-151 in predložitvi dokazila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije

in sicer od ponedeljka do petka med 7. in
8. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 15. 5. 1999 do
30. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
v višini 5.000 SIT lahko ponudniki poravna-
jo na blagajni KS Lendava oziroma z virma-
nom na ŽR 51920-645-30671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Krajevna skupnost
Lendava, 9220 Lendava, Partizanska 12,
s pripisom “Ne odpiraj“, javni razpis za iz-
gradnjo pločnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Krajev-
ne skupnosti Lendava, Lendava, Partizan-
ska 12.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 60 dni po izsta-
vitvi začasnih situacij, končno plačilo pa po
določilih iz pogodbe.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (50%), reference (30%), garan-
cijski rok za izvedena dela in vgrajene mate-
riale (15%), rok dokončanja del (5%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: KS Lendava, kontaktna oseba Alek-
sander Sankovič, telefon 069/75-151.

17., 18.
Občina Lendava

Ob-3579
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: vojaško pokopališče
iz I. svetovne vojne Gorjansko pri Komnu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela za obnovo; 9,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999, dokončanje del: september
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Dunja Bubanj, tel. 061/178-34-93.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 1999
do 17. 5. 1999.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in navedbo predmeta naročila,
in sicer: “Javni razpis – vojaško pokopa-
lišče – Gorjansko”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob
12. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljaan.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garacijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (7. 6. 1999 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 20/5-99-II/3 Ob-3603
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno komunalno podjetje Komu-
nala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

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

3. Kraj izvedbe del: Kočevje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preve-
zava desnega brega Kočevja na Cen-
tralno čistilno napravo Kočevje in zadr-
ževalni bazen ZB 3, vrednost ca.
35,000.000 SIT, dela se bodo oddala ene-
mu ponudniku.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddala ene-
mu ponudniku.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, dokončanje del pa
31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje pri Urši
Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51300-601-10238 pri APP Kočevje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, (z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba prevezave kanalizacije”).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 10.30, v prostorih Komuna-
le Kočevje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbi.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku oddaje
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 2.0.-1372/99 Ob-3604
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-820.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
progre Pivka–Ilirska Bistrica–državna meja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pro-
govno kabliranje – polaganje progovnih
kablov z izkopi jarkov in polaganjem ko-
rit ter zaključevanje kablov v tehničnih
prostorih:

1. varianta A: Pivka–Ilirska Bistrica; oce-
njena vrednost 30,000.000 SIT,

2. varianta B: Pivka–državna meja; oce-
njena vrednost 98,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: progovno kabliran-
je – polaganje progovnih kablov z izkopi
jarkov in polaganjem korit ter zaključevanje
kablov v tehničnih prostorih:

1. varianta A: Pivka – Ilirska Bistrica,
2. varianta B: Pivka – državna meja.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dela se zaklju-
čijo 3 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Služba ETD, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba 365/III. nadstropje, tel.
061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo od 17. 5. 1999 do 27. 5.
1999 od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 15. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, soba 205/II. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, steklena
dvorana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 3,000.000 SIT
z veljavnostjo 60 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvajanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 31/98 in
34/98), navodili o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 17/98) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril bodo podani v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge informacije o naročilu lahko po-
nudniki zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-820 do 3. 6. 1999. Naročnik
bo na vsa vprašanja pisno odgovoril vsem
zainteresiranim ponudnikom, ki so pravoča-
sno dvignili ponudbo, do 9. 6. 1999.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-3605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete
5, 3310 Žalec, telefaks 063/716-311.

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

3. Kraj izvedbe del:
I. Spodnje in Zgornje Roje,
II. Dobriša vas,
III. Petrovče–Dobriša vas.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. obnovitvena dela na L 490061 Vrb-
je–Sp. Roje–Zg. Roje–Šempeter, v dol-
žini 2472 m, ki obsegajo ojačitev in dogra-
ditev voziščne konstrukcije, preplastitev, od-
vodnjavanje, obnovitev signalizacije v skup-
ni vrednosti 30,000.000 SIT;

II. obnovitvena dela na L 490311
Dobriša vas–Petrovče, v dolžini 380 m,
ki obsegajo ojačitev in dograditev voziščne
konstrukcije, obnovitev pločnikov, obno-
vitev in dograditev odvodnjavanja, obnovi-
tev signalizacije v skupni vrednosti
10,000.000 SIT,

III. obnova vodovoda v cesti Petrov-
če–Dobriša vas–duktil litina ∅∅∅∅∅ 150 mm.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja za vsako
cesto in vodovod posebej.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
mesec avgust. Dokončanje del je v 40
dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-

nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec, tel.
063/715-313, telefaks 063/716-311,
kontaktna oseba Milan Geržej za ceste, za
vodovod Marjeta Kočevar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 24. 5. 1999 do 27. 5.
1999 v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo, za vsako cesto in vo-
dovod posebej, ponudniki lahko poravnajo
na račun št. 50750-695-5171.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
1. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
okolje, prostor in komunalne zadeve, Ulica
Savinjske čete 5, vložišče, soba št. 42.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za I. L 490061 Vrbje–Sp. Roje–Zg. Roje–
Šempeter, za II. L 490311 Dobriša vas–
Petrovče” in za III. vodovod Petrovče–Do-
briša vas. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1999 ob
9. uri za ceste in 7. 7. 1999 ob 10. uri za
vodovod, na naslovu: Občina Žalec, Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec, sejna soba št.
11/II.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini: I. 3,000.000 SIT,
II. 1,000.000 SIT in III. 1,000.000 SIT z
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
iz lastnih sredstev in Republiških sredstev
za spodbujanje demografsko ogroženih ob-
močij v RS za leto 1999. Kolikor niso zago-
tovljena republiška sredstva za posamezno
cesto, si pridržujemo zmanjšati obseg del
glede na razpoložljiva sredstva, oziroma od-
stopiti od izvedbe.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: registracijo podjetja
in odločbo upravne enote.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 7. 1999 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 20 točk, podatki o strokovnem kadru
in tehnični opremi 10 točk, ponudbena ce-

na 40 točk, plačilni pogoji 10 točk, garanci-
je 10 točk in ostale ugodnosti 10 točk.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Obči-
na Žalec, Oddelek za okolje, prostor in ko-
munalne zadeve, Milan Geržej za ceste in
Marjeta Kočevar za vodovod, tel. 715-313.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.

18.
Občina Žalec

Ob-3606
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/765-09-00,
telefaks 062/765-09-01.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: predvi-
dena vrednost investicije znaša 25,000.000
SIT; gradbeno obrtniška in instalacijska
dela na OŠ Videm pri Ptuju “Preureditev
podstrešja v učilnice”.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
junij 1999, dokončanje del do konca avgu-
sta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je ponudnikom na voljo od 17. 5.
1999 do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila za dvig raz-
pisne dokumentacije je 8.000 SIT in ga po-
nudnik z virmanskim nalogom nakaže na
žiro račun št. 52400-630-20785 00
0599-3130-96.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik preloži ponud-
bo do 4. 5. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri, Občina Videm, Vi-
dem pri Ptuju 54.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT
z veljavnostjo do 30. 6. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja so definirani v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna  oblika,  ki  jo  mora  prevze-
ti  skupina  ponudnikov  storitev,  ki  ji  bo
dodeljeno javno naročilo: ni posebnih po-
gojev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
oblika in način prikazovanja finančno-poslov-
nih in tehničnih sposobnostih je določena v
razpisni dokumentaciji.

Glede pravnega statusa ponudnika stori-
tev ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe do 30. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro izvajalca so določena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije, v zvezi z objavo
naročila in razpisno dokumentacijo, dobijo
ponudniki na sedežu Občine Videm, kon-
taktna oseba Zlatko Kelenc.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera o naročilu ni bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: za investicijo je to prvi javni razpis.

Občina Videm

Št. 34401-001/99 Ob-3587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, tel. 062/734-115, faks
062/734-042.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Cerkvenjak,
naselja Vanetina in Cogetinci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: mo-
dernizacija občinskih cest v Občini
Cerkvenjak.

Ocenjena skupna vrednost vseh del zna-
ša 44,850.000 SIT, vrednost del po posa-
meznih cestah pa:

– modernizacija ceste JP 703-710 Cen-
kova–Tetičnjak–Tretnjak v dolžini 1.346 m
in v orientacijski vrednosti 18,500.000 SIT;

– modernizacija ceste JP 703-741 Bren-
gova–Vanetina v dolžini 416 m in v orienta-
cijski vrednosti 5.750.000 SIT;

– modernizacija ceste LC 203-390 Bre-
zovjak–Župetinci–Novinci v dolžini 1.505 m
in v orientacijski vrednosti 20,600.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v kompletu. Dela se bodo oddala gle-
de na prispele ponudbe v celoti ali po posa-
meznih sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: Iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 1. 7. 1999, dokončanje del
30. 9. 1999 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkvenjak, Urad občinske uprave,
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanskim nakazilom na žiro račun
Občine Cerkvenjak, št. 51850-630-26021
s pripisom: razpisna dokumentacija – mo-
dernizacija cest v letu 1999.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 9. uri, v prostorih Občine
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkve-
njak.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini5% vred-
nosti ponujenih del mora veljati 45 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po mesečnih situacijah v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenjena bo pogodba
med naročnikom in izvajalcem, veljavna za
čas od podpisa pogodbe do dokončanja
pogodbenih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisi-
ja bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato
najnižja cena ni pogoj za izbiro najugodnej-
šega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse ostale informacije so podane v raz-
pisni dokumentaciji in na voljo tudi v prosto-
rih Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25 v ča-
su uradnih ur.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prva objava razpisa.

Občina Cerkvenjak

Št. 35205-11/99 Ob-3595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

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

3. Kraj izvedbe del: Mrzlo polje, Marof,
Marijina vas, Blatni vrh.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote: izgradnja
vodovoda Trije studenci II. faza;

preddela: zemeljska dela in gradbena
dela.

Ocenjena vrednost vseh del: 70 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo, Od-
delek za investicije in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne do-
kumentacije je možen do vključno pone-
deljka 24. maja 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago za
15.000 SIT; plačilo po položnici ali na bla-
gajni Občine Laško na račun št.
50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. junija 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za investici-
je in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. junij 1999, ob 12. uri, sejna soba Obči-
ne Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: obrazec za bančno garancijo,
90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila bodo po izstavljenih situaci-
jah v roku 60–90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki, ne
morajo umakniti ponudbe: 1. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za investicije in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško tel. 731-122 med 10. in
12. uro, do 7. 6. 1999.

Občina Laško
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Št. 011-04-20/98 Ob-3696
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faks: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev križišča med državnima cestama
G2-111 in R3-629-Valeta.

Ocenjena vrednost del: 17,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Ureditev križišča med državnima cestama
G2-111 in R3-629-Valeta”. – A. S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 1999
od 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-

pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje An-
dreja Strupi, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-3697
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faks: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja mostu čez Košnico pri Tremerjih na
cesti G1-5/0328.

Ocenjena vrednost del: 29,475.000 SIT
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izgradnja mostu čez Košnico pri Tremerjih
na cesti G1-5/0328”. – S. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 1999
od 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-3698
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faks: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranjska Gora-Vr-
šič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija regionalne ceste R1-206 od-
sek št. 1027 Jasna-Erika.

Ocenjena vrednost del: 120,000.000 SIT
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno  predložiti  ponudbo:  14. 6. 1999
do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206
odsek št. 1027 Jasna-Erika.”-J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 1999
od 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo delno fi-
nancira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno sofinancer Ob-
čina Kranjska Gora. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (Poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Gorenc, univ. dipl. inž. grad., Družba za

državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 1177/99 Ob-3599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/312-542.

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

3. Kraj izvedbe del: Težka voda v Gotni
vasi.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela pri zamenjavi le-
senega mostu z betonskim čez potok
Težka voda v Gotni vasi obsegajo:

– rušenje obstoječega mostu z beton-
skimi temelji,

– zavarovanje gr. jame pred dotokom
vode,

– izgradnja betonskega mostu z zgornjim
ustrojem.

Ocenjena vrednost razpisa je
20,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali!

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala 2 meseca oziroma 40 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 15.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana št. 50102-601-90004.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 7. 6. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upo-
števane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za izvaja-

nje gradbenih in obrtniških del pri zamenjavi
lesenega mostu z betonskim čez potok Tež-
ka voda v Gotni vasi - Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska c. 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe z veljavnostjo 80 dni od te
objave.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija nepla-
čane električne energije brez stroškov kom-
penzacije.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– BON 1, BON 2 in BON 3 ne starejši
od 30 dni od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika oziroma njegovega podi-
zvajalca.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 80 dni od dneva te objave.

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

– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za izved-

bo gradbenih in obrtniških del (10% delež),
– rok izvedbe del (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 31. 5. 1999.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ne!

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 58/99 Ob-3607
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občna Črna na Koroškem, Center
101, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-106, faks 0602/38-170.

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

3. Kraj izvedbe del: Lokalna cesta Čr-
na–Bistrica (LC 052010),

Odsek: Pristava–Zajčji klanec, dol.
2.016 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va sistema za odvodnjo meteorne vode,
utrditev tampona, asfaltiranje cestišča.

Ocenjena vrednost del znaša 45 mio SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
obsega del, glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 3 mesece po
skelnitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črna na Koroškem, Center 101, Črna
na Koroškem, tel. 0602/38-106, kont. ose-
ba je Franc Predikaka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 19. 5. 1999
do 8. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8.000 SIT nakazati na ŽR:
51830-630-25622 na podlagi računa ali z
plačilom gotovine na blagajni naročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem (taj-
ništvo). Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
navodilom iz razpisne dokumentacije. Osta-
le podrobnosti bodo razvidne iz razpisne
dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob 11.
uri na sedežu Občine Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od razpisne vrednosti, ki mora veljati
vsaj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo oddal dela
po enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-

nost: ponudnik mora predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost ponujene cene, nižje
enotne cene ponudnika, reference ponud-
nika, rok za izvedbo del, garancijski rok za
izvedena dela, pogoji in način plačila, kom-
pletnost ponudbe, kalkulativne osnove, se-
stav strokovnih kadrov, ki bodo sodelovali
pri gradnji in njihove reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo obveščeni ponud-
niki o izbiri javnega razpisa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Občina Črna na Koroškem

Št. 48/99 Ob-3608
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva
33, Koper, faks 066/271-291.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljudska univerza Ko-
per, Cankarjeva 33, Koper.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Ljudske univerze Koper. Oce-
njena vrednost je 32.000,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 6. 1999, dokončanje del 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33,
Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 10.000 SIT, vir-
man ali splošna položnica na račun št.
51400-603-30533, z namenom nakazila:
pristojbina za razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 4. junija 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ljudska univerza Koper,
Cankarjeva 33, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. junij 1999 ob 10. uri v prostorih Ljudske
univerze Koper, Cankarjeva 33, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana.

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

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

sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
dokončanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(60%), reference (20%), tehnična opremlje-
nost (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno.

17., 18.
Ljudska univerza Koper

Št. 0/216-99 Ob-3609
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Tr-
bovlje, ki jo po pooblastilu župana zastopa
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, Trbovlje, tel. 0601/26-322, faks
0601/26-336.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– gradbeno obrtniška dela (ocenjena
vrednost 46,000.000 SIT),

– elektroinstalacije (ocenjena vrednost
7,650.000 SIT),

– ogrevanje in hlajenje (ocenjena vred-
nost 5,230.000 SIT),

– prezračevanje (ocenjena vrednost
480.000 SIT),

– vodovodne instalacije (ocenjena
vrednost 2,665.000 SIT).

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: možno je oblikovati
ponudbo in izbiro izvajalca za posamezna
dela, za združevanje sklopov ali za celoten
sklop del. Naročnik si pridržuje pravico, da
sklene pogodbo z izvajalci posebej za
posamezna dela, kombinacijo sklopov ali
celoten sklop del v paketu. Naročnik ima
pravico oceniti najugodnejšo varianto, glede
na prispele ponudbe potencialnih izvajalcev.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe (predvidoma 40 dni
po izidu razpisa), in sicer v dveh fazah:

– I. faza se izvede do 30. 10. 1999 in
zajema grobe instalacije in gradbena dela v
predvideni vrednosti 20 mio SIT,

– II. faza se izvede v prvem polletju leta
2000 in zajema dokončanje vseh instalacij
in gradbenih del v predvideni vrednosti 42
mio SIT.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, Trbovlje, kont. oseba dr. Uroš Prele-
snik, spec. oftal., tel. 0601/26-502, faks
0601/26-336.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni po izidu raz-
pisa v Uradnem listu RS po predhodni naja-
vi po tel. 0601/26-502 od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52700-603-40232, Zdravstveni dom Tr-
bovlje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 dni od izida razpisa
v Uradnem listu RS, do 12. ure, kolikor je ta
dan sobota, nedelja ali praznik pa prvi na-
slednji delovni dan.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji dan po oddaji ponudb ob 12. uri v
sejni sobi Zdravstvenega doma Trbovlje, Ru-
darska cesta 12, Trbovlje. V primeru, da je
ta dan sobota, nedelja ali praznik, pa prvi
naslednji dan ob isti uri na isti lokaciji.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ak-
ceptni nalog v višini 10% ponujene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 60 dni po izsta-
vitvi situacije, avansov ni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpi-
snih pogojih.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 60 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence. Način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi s tem javnim
naročilom so na razpolago po tel.
0601/26-502, faks 0601/26-336.

17., 18.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 347-1533/98 Ob-3611
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru, 39/a, Pesnica pri Mariboru, telefaks
062/653-202.

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

3. Kraj izvedbe del: Polička Vas–Vukov-
ski Dol v Občini Pesnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va – asfaltiranje lokalne ceste št.
310070, Polička Vas–Vukovski Dol II.
faza – obnova spodnjega ustroja od km.
2.336 do km 3.346 in preplastitev z eno-
plastnim asfaltom od km. 2.336 do km
4.673. Ocenjena vrednost razpisanih del
ca. 34,300.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: obnova ni predvidena po
sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso predvidene.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi izključno raz-
pisano varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 1999 in dokončanje del 31. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinski urad, Pesnica pri
Mariboru 41, Pesnica pri Mariboru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
občinskega urada Občine Pesnica od 15. 5.
1999 do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom proti plačilu 1.500 SIT
na žiro račun Občine Pesnica, št.
51800-630-25531.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 4. 6. 1999 do 12. ure. Ponud-
be poslane po pošti morajo prispeti do na-
vedenega roka na spodnji naslov.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 6. 1999 ob
13. uri na naslovu: Občina Pesnica – sejna
soba (klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, Pe-
snica pri Mariboru.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/98).

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39/a, Pesnica pri Mariboru, kont. oseba
Vilko Fartely, tel. 062/653-202, od 8. do
9. ure.

17., 18.
Občina Pesnica

Št. 353-35-5/99-1850-56 Ob-3627
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba Marjan Bllassin,
univ. dipl. ek. inž., grad. Slovenska 40, Ma-
ribor, tel. 2201-414, faks 226-551, soba
št. 110.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor, na delu se-
verne ograje Mariborske bolnišnice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja protihrupne ograje, ocenjena vrednost
16,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek julij
1999, dokončanje avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba 110,
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: deset dni po obja-
vi razpisa – vsak delovnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno  dokumentacijo:  5.000 SIT  z  virma-
nom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajset koledarskih dni,
šteto od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se odpirajo prvi delovni dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri –
Komunalna direkcija, Slovenska 40, Mari-
bor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
Uradni list RS, št. 1/98.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika: d.o.o., d.d., s.p.
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finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb po roku odpiranja po-
nudb.

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

– ponudbena cena – teža 55,
– reference ponudnika – teža 25,
– garancija na izvedbo – teža 20.
16., 17.
18.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

Št. 10/1-99 Ob-3628
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Krajevna skupnost Črni vrh nad
Idrijo, Črni vrh, št. 84, Črni vrh, tel.
065/77-004.

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

3. Kraj izvedbe del: Zadlog–Idrijski Log.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja primarnega cevovoda – IV. gradbe-
na etapa, 2. faza – v dolžini 600 m.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je 1. 8. 1999, dela pa morajo biti
dokončana do 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo z razpisnimi pogoji v pisarni Kra-
jevne skupnosti Črni Vrh nad Idrijo, Črni
Vrh št. 84.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji je možno zahtevati
vsak delovni dan od 17. 5. 1999 do 26. 5.
1999 med 8. in 12. uro v pisarni Krajevne
skupnosti Črni Vrh.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR:
52020-645-50412 Krajevna skupnost Čr-
ni Vrh.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Krajevna skupnost Črni Vrh,
5275 Črni Vrh, Črni Vrh št. 84 in mora biti
zapečatena v kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba – Primarni cevovod Zadlog–Idrij-
ski Log.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 6.
1999 ob 19. uri v prostorih KS Črni Vrh,
Črni Vrh št. 84.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 3% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do 1. 8. 1999. Izbrani izvajalec
mora ob podpisu pogodbe naročniku pred-
ložiti bančno garancijo za dobro izvedbo del
v znesku 10% po pogodbeni vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah v roku 90 dni
od prejema situacije, oziroma se dogovorijo
eventuelno drugačni pogoji ob podpisu po-
godbe z izbranim ponudnikom.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in do-
kazila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference,
– zmogljivost in opremljenost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– garancijski rok za izvedena dela,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in izboru do 24. 6. 1999.

Dodatne inforamcije o javnem razpisu po
tel. 065/77-004, kont. oseba Vojka Felc.

17., 18.
Krajevna skupnost Črni Vrh nad Idrijo

Št. 2.0.-1373/99 Ob-3629
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Murska Sobota–Puconci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a1) rekonstrukcija železniškega mo-
stu preko Ledave v km 39+071,137 že-
lezniške proge Murska Sobota–Puconci.
Ocenjena vrednost del je 44,000.000 SIT.

a2) rekonstrukcija propusta za raz-
bremenilnik Puconskega potoka v km
39+329,76 železniške proge Murska
Sobota–Puconci. Ocenjena vrednost del
je 17,500.000 SIT.

a3) rekonstrukcija železniškega mo-
stu preko Puconskega potoka v km
42+812,539 železniške proge Murska
Sobota–Puconci. Ocenjena vrednost del
je 31,500.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo

ponudbe za vse tri ali pa za posamezen del
razpisa pod 4.a točko.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
predvidena je samo izdelava PID.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
leg ponudbe v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije ponudijo tudi svojo varianto.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
15. 7. 1999, rok za dokončanje vseh treh
objektov je 3 mesece in pol.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, kont. oseba je Branka Potoč-
nik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb., tel.
061/29-14-590.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 65.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 16. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
(soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (ste-
klena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenejne razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– najnižja ponudbena cena – 40%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika pri Branki
Potočnik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-3630
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: demografsko ob-
močje Občine Zavrč.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela odsekov cest na demograf-
skem območju Občine Zavrč.

Orientacijska vrednost del: 27,000.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v enem sklopu.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, dokončanje v roku 30 delov-
nih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 5. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT,virman-
ski nalog Občina Zavrč št. ŽR:
52400-630-20790.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zavrč, Zavrč 11,
2283 Zavrč.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 12. uri na sedežu Občine
Zavrč, Zavrč 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ocenjene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila: 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v razpisni dokumentaciji, kate-
ro prevzame vsak ponudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 do
11. ure, pozneje ne več.

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

– ponudbena cena: – 50 točk,
– reference ponudnika: – 20 točk,
– rok dokončanja del: – 10 točk,
– garancijski rok: – 5 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pog. obvez.:

– 10 točk,
– ostali razpisni pogoji: – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov.

17., 18.
Občina Zavrč

Št. 41408-1/99 Ob-3610
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks 065/71-340.

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

3. Kraj izvedbe del: Most Podroteja, lo-
kalna cesta 130 040 Idrija (Podroteja) –
Idrijska Bela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: obnova
robnih vencev, hidroizolacija, obnova vo-
ziščne konstrukcije, ureditev odvodnja-
vanja, sanacija betonov obstoječe kon-
strukcije, obnovo varnostne ograje in ob-
novo opornikov. Ocenjena vrednost vseh
del znaša 12,000.000 SIT. Naročnik si pri-
držuje pravico spremembe obsega del gle-
de na višino pridobljenih sredstev. Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: oddaja dela po sklopih ni
predvidena.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne more ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
avgustu 1999, dokončanje del 31. 10. 1999
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-19-100, Služba za gospodarske
javne službe, soba 17, vsak dan od 7. do
10. ure z dokazilom o plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 31. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT plačljivo na žiro
račun Občine Idrija št. 52020-630-7085, s
pripisom “razpisna dokumentacija – most
Podroteja“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. junij 1999 do 15.
ure. Ponudbe je potrebno oddati na naslov
Občina Idrija, Mestni trg 1, Idirja, 5280.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. junija 1999 ob
9. uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg
1, Idrija, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ga-
rancija v obliki bančne garancije ali akceptne-
ga naloga v višini5% vrednosti razpisanih del.
Garancija mora biti veljavna do 31. 8. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje investicije bo potekalo glede na
razpoložljiva sredstva, plačilni rok 90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik del bo oddal
dela enemu ponudniku v skladu z razpisno
dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudb: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe in plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta podana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: drugih informacij ni.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena

18.
Občina Idrija

Št. 37/99 Ob-3631
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, Radenci, tel. 069/65-991, faks
069/65-977.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Radenci, ob-
močja naselij: Kobilščak, Radenski Vrh, Ka-
pelski Vrh, Janžev Vrh, Melanjski Vrh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– obnovitvena dela na lokalni cesti
št. 344-012 Kapela–Janžev Vrh na od-
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seku Kobilščak–Kapela v dolžini 1.210
m, v orientacijski vrednosti 20,000.000 SIT,

– obnovitvena dela na lokalni cesti
št. 344-022 Janžev Vrh–Melanjski Vrh
na odseku od križišča z lokalno cesto
št. 344-012 Kapela Janžev Vrh do ob-
činske meje v dolžini 1.820m, v orienta-
cijski vrednosti 22,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost del skupaj
42,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega razpisa v
kompletu. Za posamezno cesto ne morejo
ponuditi izvajanja del.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999 do
30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radenci, Radgonska cesta 9, Raden-
ci, Referat za urejanje prostora in gospo-
darske dejavnosti (Srečko Grosman, Janez
Ivanuša, Zamuda Davorin).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom
na žiro račun Občine Radenci, št.
51910-630-76113.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 12. ure
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, v tajništvu občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 9. uri, Občina Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci, Referat za ureja-
nje prostora in gospodarske dejavnosti.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija na prvi poziv za
resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponuje-
nih del, ki mora veljati 45 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena ob upoštevanju fiksnih cen v ča-
su pogodbenega roka (60% delež), refe-
rence ponudnika na večjih podobnih delih
(20% delež), plačini pogoji – več kot 60
dnevni odlog plačila brez obresti (10% de-
lež), druge ugodnosti (10% delež).

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico določiti manjši
obseg del od razpisanega glede na razpolož-
ljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zaradi
finančnih in drugih razlogov. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova. Dodatne informacije posreduje
Janez Ivanuša na tel. 069/65-974.

17., 18.
Občina Radenci

Št. 395/99 Ob-3649
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žetale, Žetale 1, Žetale, tel.
062/769-103.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalne ceste in javnih poti.

Ocenjena vrednost 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 10.
1999, zaključek 1. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žetale, Žetale 1, tel. 062/769-103.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: izvleček razpisne dokumen-
tacije lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na ŽR št. 52400-630-20813
davčna številka 91024129.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 14. 6. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žetale, Žetale 1,
2287 Žetale, v zaprti kuverti s pripisom “Ne
odpiraj – Ponudba modernizacija cest”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 12. uri v prostorih Občine
Žetale, Žetale 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% za resnost ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi pravna oseba in zasebnik, ki je regi-
striran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisa-
na dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, fiksna cena do konca grad-
nje z odpovedjo 637. člena ZOR, obračun
po enoti mere, kvaliteta dodelanosti in na-
tančnosti ponudbe, reference in kvaliteta,
rok izvedbe in garancijski rok, možnost od-
loga plačila.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Žetale, kont. oseba Jože Kri-
vec, tel. 062/769-103.

17., 18.
Občina Žetale

Št. 210/99 Ob-3650
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podlehnik Podlehnik 9, Pod-
lehnik, tel. 062/788-40-60.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca gradbenih del brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija ceste Zakl–Rodni vrh.

Ocenjena vrednost 40,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek julij
1999, zaključek september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, tel.
062/787-40-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: izvleček razpisne dokumen-
tacije lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
15.000 SIT na ŽR št. 52400-630-20829
davčna številka: 30569320.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podlehnik, Podleh-
nik 9, 2286 Podlehnik, v zaprti kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – Ponudba moderni-
zacija ceste”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 9. uri v prostorih Občine
Podlehnik, Podlehnik 9.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% za resnost
ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi pravna oseba in zasebnik, ki je regi-
striran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisa-
na dovoljenja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, fiksna cena do konca grad-
nje z odpovedjo 637. člena ZOR, obračun
po enoti mere, kvaliteta dodelanosti in na-
tančnosti ponudbe, reference in kvaliteta,
rok izvedbe in garancijski roki, možnost od-
loga plačila.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Podlehnik, kont. oseba Veko-
slav Fric, tel. 062/787-40-60.

17., 18.
Občina Podlehnik

Št. 347-006/98 Ob-3651
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občna Mislinja, Šolska cesta 34, Mi-
slinja, faks 0602/56-065.

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

3. Kraj izvedbe del: Mislinja – Mislinjski
jarek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste Mislinja–Tolsti vrh (Mi-
slinjski jarek).

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
22,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
predvidoma v mesecu septembru, dokonča-
nje del: najkasneje v 60 delovnih dneh oziro-
ma manj glede na ponujeni rok izvajalca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 17. 5. 1999 do 25. 5. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51840-630-25643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. 6. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mislinja, Občinski
urad Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja. Po-
nudbe morajo biti v zaprti kuverti z označbo:
“Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo
ceste Mislinja–Tolsti vrh (Mislinjski jarek)”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti celotnega naročila, trajanje garancije
– do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS,
št. 1/98).

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji in drugi pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo se na naslovu Občina Mislinja,
kontaktna oseba Drago Pogorevc, dipl. inž.
tel. 0602/56-081.

Postopek za oddajo javnega naročila se
je začel na podlagi 2. točke 4. člena, zato
se bo z izbranim ponudnikom skenila po-
godba za razpisana dela po sprejetju reba-
lansa proračuna občine. Naročnik si pridr-
žuje tudi pravico skleniti eventualno manjši
obseg del od razpisanih z ozirom na razpo-
ložljiva proračunska sredstva. V tem prime-
ru izbrani ponudnik nima pravice uveljavljati
odškodnine zaradi zmanjšanega obsega na-
ročila.

17., 18.
Občina Mislinja

Št. 2304-2/99 Ob-3652
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, Poljanska 31, Ljubljana, p.p. 2044,
telefaks 061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Podbrdo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja varovanih stanovanj – pozidava pod-
strešja doma upokojencev v Podbrdu,
maksimalna vrednost: 41,250.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
30. 7. 1999 dokončanje del 5. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad Republike Slovenije, Poljan-
ska 31, Ljubljana, kont. oseba: Milojka Bla-
gus.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – blagajniški
prejem gotovine.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbo: do 15. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% razpisane
vrednosti, do podpisa pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo situacije v roku 8 dni po potrditvi
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni pod-
jetnik, ki mora predložiti dokumentacijo, dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 6. 1999.

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

– cena,
– rok za izvedbo,
– posebne ugodnosti ponudnika.
16., 17., 18.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 607-3/99-21303 Ob-3654
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
Jesenice, tel. 064/864-573.

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

3. Kraj izvedbe del: Gledališče Toneta
Čufarja, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in rekonstrukcija dvorane in obnova
ter preureditev stranskih prostorov Gle-
dališča Toneta Čufarja, Trg Toneta Ču-
farja 4, Jesenice, ocenjena vrednost celo-
te je 45,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo
ponudbe le za vsa dela skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 7.
1999, dokončanje del 15. 8. 1999.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, tajništvo župana,
soba št. 30, tel. 064/877-030.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
14. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 40.000 SIT.

Znesek je potrebno virmansko nakazati
na žiro račun Občine Jesenice, na št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko
7130071.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, Jesenice, soba št. 1 – sprejemna
pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale dne 14. 6.
1999, ob 12.30 v konferenčni sobi Občine
Jesenice, Cesta m. Tita 78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi ustreznega dokumenta –
v skladu z določili navodila o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po odpiranju
ponudb, ki bo ob 13. uri, 14. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok izvedbe 20%.

16., 17., 18.
Občina Jesenice

Ob-3655
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Alpski letalski center Lesce, Begunj-
ska cesta 10, Lesce, tel. +38664 733-431,
faks 38664 733-882.

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

3. Kraj izvedbe del: Alpski letalski center
Lesce, Begunjska cesta 10, Lesce.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: pokrita površina
20 m×20 m z jekleno konstrukcijo.

Ocenjena vrednost nadstreška je:
7,500.000 SIT.

(b), (c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum pričet-
ka del: 23. 8. 1999, datum dokončanja del:
15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Alp-
ski letalski center Lesce, Begunjska cesta
10, Lesce.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacija bo na
razpolago šesti dan po tej objavi od
12. do 14. ure z vsemi obrazložitvami in
ogledom ob 13. uri (prisoten bo projektant).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, virmanski nalog
Alpski letalski center Lesce, ŽR
51540-603-31588.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 1999 do 16. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Alpski letalski center Lesce,
Begunjska cesta 10, Lesce.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo v prostorih direktorja Alpskega
letalskega centra Lesce, 28. 5. 1999 ob
16.10.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti BON 1 in BON 2 ali BON 3.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po dogovoru glede na potek del v roku 30
dni po potrditvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe in aneksov k gradbeni pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
reference za podobna dela, letošnji promet
nad 50,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 6. 1999.

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

1. ponudbena cena (90%),
2. reference pri tovrstnih delih (10%),
3. fiksnost cen (zahtevana),
4. opcija ponudbe (30 dni, zahtevana),
5. način plačila (glej točko 11, pred-

pisan),
6. druge ugodnosti (%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokrivanje
stroškov pogodbenega zneska. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravico do odškod-
nine iz tega naslova.

17., 18.
Alpski letalski center Lesce

Št. 40305-0056/99 Ob-3656
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,

Grosuplje, tel. 061/761-211, telefaks
762-533.

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

3. Kraj izvedbe del: Območje zazidalne-
ga načrta nova šola Brinje v Grosupljem.
Dela se bodo izvajala v območju med Ljub-
ljansko cesto v Grosupljem in potokom Gro-
supeljščica. V prostoru med Ljubljansko ce-
sto in objektom nove šole bosta locirana
avtobusna postaja in dovozna cesta s parki-
rišči I. faza. Nova dvosmerna cesta pa se
bo odcepila od Ljubljanske ceste in bo po-
tekala do potoka Grosupeljščica. Ob nave-
deni cesti pa se bo izvedlo pakririšče za
potrebe večnamenske športne dvorane in
zunanjih šolskih površin.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba pripravljalnih del, zemeljskih del s
temeljenjem ter nosilnih plasti, opreme
ceste in javne razsvetljave za dovozno
cesto, avtobusno postajališče, I. fazo po-
vezovalne ceste ter parkirišče.

Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša

19,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
izvedbo vseh del po popisu, ki so predmet
tega javnega naročila, v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih
del iz 4.a točke.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
začetka izvajanja del je julij 1999, končanje
pa predvidoma september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za komunalno infra-
strukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v taj-
ništvu urada pri Poloni Jerlah, kont. oseba
Marina Štrus, tel. 061/761-211 int. 270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. 6. 1999
vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo – projekt.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 6. 1999, najka-
sneje do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222, pri
Poloni Jerlah.

Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Zemeljska dela in
javna razsvetljava cest OŠ Brinje – Ne odpi-
raj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali
dostavljene po preteku razpisanega roka, bo
naročnik zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 9. uri v sejni sobi II./soba
št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblstilo za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo v znesku 10% ponudbene vrednosti,
ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe za zemeljska dela in javno razsvetlja-
vo dovozne ceste, postajališče, povezoval-
ne ceste I. faza in parkirišče.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 6. 1999, po
8.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, usposobljenost in sposobnost
za izvedbo del, reference pri izvajanju to-
vrstnih del ter rok izvedbe del. Največje
možno število točk, ki jih lahko ponudbe
prejmejo za ponudbeno ceno je 40 točk za
usposobljenost in sposobnost, 20 točk za
reference pri izvajanju tovrstnih del 30 točk,
ter za rok izvedbe del 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naro-
čiti manjši obseg del od razpisanega, ali
odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje
stroškov pogodbenega zneska. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do odškod-
nine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Grosuplje

Ob-3657
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podčetrtek, Škofja gora 1,
Podčetrtek.

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

3. Kraj izvedbe del: Podčetrtek, Zdravi-
liška cesta (R 2-219).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
hodnik  za  pešce  ob  regionalni  cesti
R 2-219/1239 na odseku Atomska vas
– priključek za kamp.

Ocenjena vrednost del: 30,000.000 SIT.
(b), (c)

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek.
Kontaktna oseba Igor Petovar, tel.
063/829-181, telefaks 063/829-198, od
17. 5. 1999.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 10.000 SIT nakažejo po-
nudniki z virmanom na ŽR št.
50730-695-5150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Podčetrtek, Škofja
gora 1, Podčetrtek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Izgradnja
hodnika za pešce ob R2-219 na odseku
Atomska vas – priključek za kamp”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti točen
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob
12. uri v prostorih Osnovne šole Podčetr-
tek, Trška cesta 65, Podčetrtek.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj 120
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki določenimi v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– ponudbena cena – 30%,
– način plačila, fiksnost cen – 10%,
– reference pri izvajanju podobnih del –

30%,
– rok izvedbe – 20%,
– odlog plačila – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali odsto-
piti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za plačilo pogodbe-

nega zneska. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Podčetrtek

Št. 012-1/99-13 Ob-3648
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, faks 063/833-314.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela (delno), obrtniška dela (sko-
raj v celoti), strojno instalacijska dela (v
celoti) in elektro instalacijska dela (sko-
raj v celoti) pri gradnji nove osnovne
šole v Rečici ob Savinji.

Skupna ocenjena vrednost del znaša
230,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek
15. 7. 1999, dokončanje 29. 2. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mo-
zirje, tel. 063/833-255, (Vinko Jeraj).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 6. 1999
vsak delavnik od 8. do 12. ure s predhodno
telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun št. 52810-630-10098,
pred dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi, Savinj-
ska cesta 7, 3330 Mozirje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

– v višini 40,000.000 SIT iz občinskega
proračuna za leto 1999,

– v višini 60,000.000 SIT iz državnega
proračuna za leto 1999 (način plačevanja in
roki bodo določeni s pogodbo v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS),

– v višini razlike do pogodbene vredno-
sti ca. 130,000.000 SIT s kreditom izvajal-
ca (način plačevanja in roki bodo določeni s
posebno kreditno pogodbo).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo vseh raz-
pisanih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno regi-
stracijo za izvedbo vseh razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov 12%,
– finančna sposobnost in kreditni pogoji

20%,
– garancija in kakovost izvršenih del 7%,
– rok 6%,
– dodatne ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled gradbišča bo možen po pred-
hodnem dogovoru in ga bo vodil Vinko Je-
raj, Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 063/833-255, faks
063/833-314.

Dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu na osnovi pisnih vprašanj oziroma
vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 15 dneh
po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 18. 7. 1997 (Ur. l.
RS, št. 43), Ob-3075, objava o izidu pa
dne 17. 10. 1997 (Ur. l. RS, št. 64/97),
Ob-4460.

Naročnik je z izbranim izvajalcem Cim-
perman d.o.o., Na trgu 7, 3330 Mozirje raz-
drl gradbeno pogodbo, ki jo je z njim dne
2. 3. 1998, sklenil za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri izgradnji
Osnovne šole Rečica ob Savinji. Objava o
prekinitvi pogodbe je bila objavljena v Ur. l.
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3142.

Do razdrtja gradbene pogodbe je izvaja-
lec izvedel predvsem večino gradbenih del,
preostala gradbena dela, predvsem pa obrt-
niška in instalacijska dela pa naročnik po-
novno oddaja s tem javnim razpisom grad-
benih del brez omejitev.

Občina Mozirje

Št. 20/99 Ob-3728
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Viški vrtci, enota
Zarja, Ljubljana, Reška 31.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va sanitarij in tlakov.

Ocenjena vrednost: 18,484.000 SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 6. 1999
rok pričetka, 10. 8. 1999 rok dokončanja.

7.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro vsak delavnik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT ŽR št. 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom JR – 20/99 – obnova
sanitarij in tlakov v Viškem vrtcu – enota Zarja.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 8.45,

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
3% od orientacijske vrednosti del nepreklic-
na bančna garancija vnovčljiva na prvi poziv
v času trajanja 60 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 do
8.45.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. Člen ZJN): cena
70%, reference 30%

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 21/99 Ob-3729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Viški vrtci, enota
Orlova, Ljubljana, Ob dolenjski železnici 10.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va sanitarij in tlakov.

Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30. 6. 1999
rok pričetka, 10. 8. 1999 rok dokončanja.

7.a Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro vsak delavnik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT ŽR št. 50100-845-50358 sklic
na št. 713003 s pripisom JR – 21/99 –
obnova sanitarij in tlakov v Viškem vrtcu –
enota Orlova.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 8.45,

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II.nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 Mestna občina Ljubljana, Adam-
ič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 9.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
3% od orientacijske vrednosti del nepreklic-
na bančna garancija vnovčljiva na prvi poziv
v času trajanja 60 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 do
8.45.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. Člen ZJN): cena
70%, reference 30%

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 16/99 Ob-3730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana, enota
Rudnik Rakovniška 4, Ljubljana.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va zgornje etaže ter celotne kritine v ZD
Rudnik.

Ocenjena vrednost: 82,000.000 SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 7. 1999
rok pričetka, 10. 12. 1999 rok dokončanja.

7.a Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro vsak delavnik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT ŽR št. 50100-845-50358 sklic
na št. 713003 s pripisom JR – 16/99 –
obnova prostorov ZD Rudnik.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 6. 1999 do 8.45,

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II.nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 Mestna občina Ljubljana, Ad-
amič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
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ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 10% ocenjene vrednosti del, v času
trajanja 90 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 11. 6. 1999 do
8.45.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. Člen ZJN): cena
70%, reference 30%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 17/99 Ob-3731
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Ljubljana, enota Polje C. 30. avgusta 2,
Ljubljana.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va prostorov v prvem nadstropju.

Ocenjena vrednost: 42,500.000 SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 7. 1999
rok pričetka, 30. 9. 1999 rok dokončanja.

7.a Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro vsak delavnik.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT ŽR št. 50100-845-50358 sklic
na št. 713003 s pripisom JR – 17/99 –
obnova prostorov ZD Polje.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 11.45.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II.nadstropje, Alenka Mihelčič –
osebno.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 4. 6. 1999 Mestna občina Ljublja-
na, Adamič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob
12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 5% ocenjene vrednosti del, v času
trajanja 60 dni.

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

12., 13.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 do
11.45.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. Člen ZJN): cena
70%, reference 30%

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 347-7/99-232 Ob-3732
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, Ilirska Bistrica, telefaks
067/41-284.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Ilirska Bistrica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izvaja-
nje vzdrževalnih del v letu 1999 na gozd-
nih cestah v Občini Ilirska Bistrica.

Orientacijska vrednost del je
20,262.298 SIT.

(a1) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost delov, ki se
bodo oddajali posamično:

I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica

– orientacijska vrednost del je
13,318.298 SIT.

II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica

– orientacijska vrednost del je
6,944.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj:

I. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Postojna – Občina Ilirska Bistrica,

II. izvajanje vzdrževalnih del na območju
OE Sežana – Občina Ilirska Bistrica,

III. izvajanje vzdrževalnih del na celot-
nem območju Občine Ilirska Bistrica.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive. Dela se izvajajo po programu del
Zavoda za gozdove Slovenije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 1999, dokončanje del 20. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Za-
vod za gozdove Slovenije – OE Postojna,
Odsek za tehnologijo dela in gozdne pro-
metnice – IV., Vojkova 9, 6230 Postojna;
kontaktna oseba: Adolf Trebec, tel.:
067/27-006-11.

– Zavod za gozdove Slovenije – OE Se-
žana, Krajevna enota Ilirska Bistrica, Vilhar-
jeva ulica 4, 6250 Ilirska Bistrica; kontaktna
oseba: Franc Pfajfar, tel.: 067/444-165.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak uradni dan (pon., sre.,
pet.) od 7. do 10. ure, med 17. 5. 1999 in
28. 5. 1999.

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

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj!“ z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999, v sejni sobi Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: stroški naročila bremenijo ob-
činski proračun v okviru sredstev za vzdrže-
vanje gozdnih cest (zbrana sredstva iz pri-
stojbin za vzdrževanje gozdnih cest, prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije, last-
nih sredstev občine).

Naročnik je dolžan poravnati izvajalcu
stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni
od uradnega dneva prejema računa in prilo-
žene potrjene situacije s strani pristojne OE
Zavoda za gozdove Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanja dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega regi-
stra z veljavnostjo 60 dni, za samostojne
podjetnike pa priglasitev pri davčnemu or-
ganu ter odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje
in potrdilo o poravnavi davčnih obveznostih),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena, fiksnost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in po-
dročje razpisanih del, plačilni roki, ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del v okviru pridobljenih sred-
stev za vzdrževanje gozdnih cest. Izbrani
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izvajalec v tem primeru ni upravičen do od-
šodninskega zahtevka.

Na podlagi določil zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o skladu kmetij-
skih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS,
št. 10/93 in 1/96) pri izbiri izvajalca za
vzdrževanje gozdnih cest v kompleksih goz-
dov v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije, v skladu z razpi-
snimi pogoji, dosedanji upravljalci gozdov,
pod enakimi pogoji, lahko uveljavljajo pred-
nostno pravico.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 344 – 00 2/99 Ob-3748
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas,
061 802 427.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalce brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Ko-
stel.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: obnovitvena dela
na odsekih lokalnih cest in javnih poti na
območju Občine Kostel in sicer:

1. Borovec – Banja loka, odsek občin-
ska meja občine Kostel – G2 – 106,

2. Gorenja Žaga – Kostel,
3. odseki ostalih lokalnih cest in javnih

poti.
Orientacijska vrednost:
pod 1. tč. – 50,000.000 SIT,
pod 2. tč. – 25,000.000 SIT,
pod 3. tč. – 10,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba v enem sklopu
ali v več sklopih ali za vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dokončanje v
roku 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kostel – Občinska uprava, Vas 1,
1336 Vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT, na ŽR: 51300 – 695 – 10077.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kostel – Občinska
uprava, Vas 1, 1336 Vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999, ob 12. uri, prostori Občinske
uprave, Vas 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih del.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti – 10%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev

– 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe, zaradi finančnih ali drugih razlogov.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

Občina Kostel

Št. 14/2 Ob-3749
1. Naročnik, pošta in naslov, številka te-

lefaksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360
Vrhnika, 755-121.

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

3. Kraj izvedbe del: Pokojišče - Borov-
nica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste Pokojišče - Borovnica,
72,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nost potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: cesta se bo
rekonstruirala po kilometrskih odsekih 4 le-
ta. Pričetek del: po podpisu pogodbe pred-
vidoma junij 1999; dokončanje del: predvi-
doma september 2002.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacjo: Obči-
na Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhni-
ka, Andrej Treven dipl. inž. gr. tel. 755-121.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 21. 5. 1999
do 8. 6. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacjo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT z virmanom na račun št.:
50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj - ponudba za rekonstrukcijo
ceste Pokojišče - Borovnica”.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 3% razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih
dokumentih glede plačevanja: avansa ni, ra-
čun je plačljiv v roku 90 dni po mesečnih
situacijah.

Naročnik si pridrži pravico spremeniti ozi-
roma letno razporediti obseg del glede na
razpoložljiva sredstva.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13.
14. Datum do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, garancija, plačilni po-
goji. Način uporabe kriterijev je v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Dragan Alaševič, tel. 755-121
int. 239, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro.

17., 18.
Občina Vrhnika

Ob-3791
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubinj, občina Tol-
min.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: re-
konstrukcija nizkonapetostnega omrež-
ja 230/400 V Ljubinj v skupni vrednosti
11,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je september 1999, predvideni
čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač.št.
52000-601-22566, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Ljubinj“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 14. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 11. uri v sejni dvorani Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za razpisana de-
la, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.10. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse informacije v zvezi z javnim na-
ročilom - tehnični del - lahko dobite na
naslovu: Elektro Primorska, PE Tolmin, Za-

log 11, 5220 Tolmin, kontaktna oseba je
Markič Izidor, univ. dipl. el. inž., tel. št.
065/81-050.

17., 18.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Nova Gorica

Ob-3792
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: Zarščina (Zapotok),
Občina Kanal.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja TP in NNO 220/400 V Zarščina v
skupni vrednosti 16,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: upoštevane bo-
do samo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa
razpisana dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je september 1999, predvideni
čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Zarščina“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 14. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 11. uri v sejni dvorani Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.10. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva te objave.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del - lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska, PE Gorica, Erjavčeva
24, 5000 Nova Gorica, kontaktna oseba je
Alojz Faganelj, univ. dipl. el. inž., tel.
065/22-311.

17., 18.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Nova Gorica

Ob-3793
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. Kraj izvedbe del: Zadlaz, Občina Tol-
min.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija nizkonapetostnega omrežja
230/400 V Zadlaz v skupni vrednosti
15,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je september 1999, predvideni
čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 2477

kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač.št.
52000-601-22566, s pripisom “Razpisna
dokumentacija Zadlaz“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 14. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 11. uri v sejni dvorani Elek-
tro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo za razpisana de-
la, z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti mora ponudnik predlo-
žiti dokumentacijo navedeno v točki 2.10. Na-
vodil ponudnikom iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 120 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del - lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska, PE Tolmin, Zalog 11,
5220 Tolmin, kontaktna oseba je Markič
Izidor, univ. dipl. el. inž., tel. 065/81-050.

17., 18.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.,

Nova Gorica

Št. 347-30/99-21303 Ob-3794
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
Jesenice, tel. 064/864-573.

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

3. Kraj izvedbe del: območje občine Je-
senice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija cest v Občini Jesenice v letu
1999.

Ocenjena skupna vrednost naročila je
24,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
1. 7. 1999, dokončanje do 15. 9. 1999
oziroma 2,5 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Cesta m. Tita 78, Jesenice,
Komunalna direkcija, soba št. 35, tel.
064/832-661.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati proti plačilu do
3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo znaša 10.000 SIT. Znesek je potreb-
no virmansko nakazati na žiro račun Občine
Jesenice št. 51530-630-50155, skliceva-
nje na št. 7130071.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe za razpisana
dela je potrebno predložiti do 3. 6. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, Jesenice, soba št. 1 – sprejemna
pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpira-
le dne 3. 6. 1999 ob 13.30, in sicer v
konferenčni sobi Občine Jesenice, Cesta
m. Tita 78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garanicja za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega doku-
menta – v skladu z določili navodila o izvrše-
vanju proračuna Ur. l. RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo  kot  posamezni  izvajalec  oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, strokovna usposobljenost 10%, refe-
rence 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek za oddajo javnega naročila
se je začel na podlagi 2. točke 4. člena,
zato se bo z izbranim ponudnikom sklenila
pogodba za razpisana dela po sprejetju pro-
računa.

17., 18.
Občina Jesenice

Št. II-48/7 Ob-3799
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per, postopek za izbiro izvajalca brez omeji-
tev vodi Štrancar Goran, univ. dipl. inž., tel.
066/38-027, faks 066/32-044-

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

3. Kraj izvedbe del: Koper, pokopališče
Škocjan, Istrska cesta 47.

(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: obnova fasade in
strehe pokopališkega objekta Škocjan v
Kopru – vstopni objekt, severni vhod.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
35,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nespremenljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je julij 1999, predvideni
rok dokončanja razpisanih del pa je novem-
ber 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 5. 1999 pri
Štrancar Goranu ali Ručgej Mileni, tel.
066/38-027, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kamor
je potrebno zbesek nakazati): cena razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT, način plačila
razpisne dokumentacije je na žiro račun Ko-
munale Koper št. 51400-601-10953 z na-
vedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 1999 do 10. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“
in naročila “Javni razpis za obnovo fasade in
strehe pokopališkega objekta Škocjan v Ko-
pru – vstopni objekt – severni vhod“ in pol-
nim naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob
14. uri v sejni sobi Komunale Koper, odpira-
nje vodi predsednik komisije Štrancar Goran,
univ. dipl. inž. gr. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
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ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo vsa raz-
pisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogo-
jev je detajlno opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 7. 6. 1999 do 14. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-
nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba mora veljati do 16. 7.
1999, rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je predvido-
ma 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.

Št. II-48/6 Ob-3800
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per, postopek za izbiro izvajalca brez omeji-
tev vodi Štrancar Goran, univ. dipl. inž., tel.
066/38-027, faks 066/32-044.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen, ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev,

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba Ko-
munale Koper v Kopru, Ul. 15. maja 4.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: hlajenje z
ventilatorskimi konvektorji in predelava
ogrevanja.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
15,000.000 SIT

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nespremenljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
rok za pričetek del je junij 1999, predvideni
rok dokončanja razpisanih del pa je julij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-

nejo na Komunali Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 26. 5. 1999 pri
Štrancar Goranu ali Ručgej Mileni, tel.
066/38-027, ob predložitvi potrdila o pla-
čilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno zbesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, na-
čin plačila razpisne dokumentacije je na ži-
ro račun Komunale Koper št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 1999 do 10. ure.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“
in naročila “Javni razpis za hlajenje z ventila-
torskimi kolektorji in predelava ogrevanja“
in polnim naslovom ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.
– s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, prevzemnik
tajništvo, soba št. 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob 12.
uri v sejni sobi Komunale Koper, odpiranje
vodi predsednik komisije Štrancar Goran, univ.
dipl. inž. gr. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb , morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo vsa raz-
pisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 7. 6. 1999 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponud-

nika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudba mora veljati do 16. 7.
1999, rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je predvido-
ma 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.

Št. 329/99 Ob-3802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Divača, Kraška cesta 32,
6215 Divača, tel. 067/37-700, faks
067/37-70-020.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Diva-
ča-Škoflje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in inštalaterska dela za primarni
vodovod, razdelilno vodovodno omrežje
in vodovodni priključki in sočasna vgrad-
nja kabelske kanalizacije za telefon, za
objekt Škoflje – priključitev na vodovod-
no omrežje; orientacijska vrednost naroči-
la: 30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: rok pričetka 1. 7.
1999 in dokončanja storitev 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na
upravi Občine Divača, Kraška c. 32, 6215
Divača, tel. 067/37-700, faks
067/37-70-020, kjer lahko dobite tudi po-
trebne informacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 1999
do 4. 6. 1999 vsak delovni dan med 9. in
11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo virmansko, na ŽR št.
51420-630-90051 v višini 7.000 SIT. Do-
kazilo o vplačilu je treba predložiti ob dvigu
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Divača, Kraška c.
32, 6215 Divača.

Zapečatene ponudbe morajo biti označe-
ne: “Ponudba – Ne odpiraj” z napisom “Jav-
no naročilo: Škoflje – vodovod” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ob-
čine Divača, Kraška c. 32, 6215 Divača,
dne 11. 6. 1999 ob 13. uri.

10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevane že pri-
dobljene reference ponudnikov pri naročni-
ku – do 5%.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o javnem razpisu bo najkasneje do
23. 6. 1999. Ponudba mora veljati do
31. 8. 1999. Predvideni datum objave do-
delitve naročila 6. 7. 1999.

17., 18.
Občina Divača

Ob-3803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, upra-
va Občine Vuzenica, kontaktna oseba An-
gelca Helbl, tel. 0602/791-02-00, faks
0602/791-02-01.

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

3. Kraj izvedbe del: Pohorska cesta Vu-
zenica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– rekonstrukcija lokalne ceste – Po-
horska cesta; ocenjena vrednost
40,000.000;

– rekonstrukcija lokalne ceste Vuze-
nica; ocenjena vrednost 15,000.000.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponu-
di vsako delo posamezno.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 17. 6.
1999 do 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom ali s
položnico na ŽR 51860-630-25690.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 7. 6. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: uprava Občine Vuzenica,
Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 13. uri na upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih (0,20), ponudbe-
na cena (0,50), garancijski rok 5%, fiksnost
cen 15%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: opozorilo: naročnik si pridržuje pravi-
co, da eventualno določi manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

17., 18.
Občina Vuzenica

Št. 00201-0002/98 Ob-3804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev
1/b, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) rekonstrukcije odsekov ceste Slap
ob Idrijci–Pečine,

b) obnova vozišča odseka ceste Ko-
ritnica–Rut,

c) ojačitev vozišča odseka ceste Uš-
nik–Volčanski ruti,

d) obnova vozišča odseka ceste Most
na Soči–Lom,

e) ojačitev vozišča odseka ceste Uš-
nik–Sela–Most na Soči,

f) ojačitev vozišča odseka ceste Go-
renja Trebuša–Vojsko.

Ocenjena vrednost del: 70,000.000
SIT.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika za vsak posame-
zen projekt.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 20. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Tolmin od 20. 5. 1999 do
4. 6. 1999 na Oddelku za okolje in prostor
pri Kseniji Kikl ali Ljuboni Mrakiču.

(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 10. 6. 1999 do 12. ure,
na naslov: Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev
1/b po pošti ali v tajništvo Občine Tolmin.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 1999 ob
13. uri v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Tolmin, odpiranje vodi Mra-
kič Ljubo, Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev
1/b, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
veljavnost ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni s pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 30 dni po odpi-
ranju.

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

16., 17., 18.
Občina Tolmin

Št. 41405-2/99 Ob-3745
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.

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

3. Kraj izvedbe del: grad Strmol–Rogatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja zidov in obnovitev oken.

Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
konec junija1999, dokončanje del: konec
septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogatec, Ceste 11, Rogatec, tajnik
občine Strajn Pavel, tel. 063/827-127.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 8.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe, zapečatene v
kuverte, označene z napisom “Ponudba, ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, z navedbo predmeta na-
ročila, morajo biti predložene najkasneje do
petka, 4. 6. 1999, do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Oz-
valdič, vodja pisarne urada župana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 4. 6.
1999 ob 14. uri, na naslovu: Občina Roga-
tec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi
občinske uprave. Odpiranje bo vodil Anton
Reškar, dipl. inž. str.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponuditi bančno garancijo
za resnost ponudbe, kot je zahtevana v raz-
pisni dokumentaciji.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek

V javnem razpisu za tiskanje, kuvertira-
nje in distribucijo tiskanih obrazcev in tisko-
vin, Davčne uprave RS, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3451, Št. 403-8/99, se v 3. točki oce-
njena vrednost naročila pravilno glasi:
70,000.000 SIT.

Uredništvo

Popravek

Št. 19/99 Ob-3823
V javnem razpisu za izbiro najugodnejše-

ga izvajalca čiščenja objektov upravnih pro-
storov Mestne občine Ljubljana, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
30. 4. 1999, Ob-3266, se ocenjena vred-
nost naročila, navedena v 3. točki popravi
tako, da se pravilno glasi:

Ocenjena vrednost naročila je
61,000.000 SIT.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 64-01/99 Ob-3597
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica, faks. 061/866-692.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo So-
dražica, na območju Občine Sodražica
za šolsko leto 1999/2000. Prevozi pote-
kajo na dveh relacijah:

a) Zapotok–Vinice–Lipovšica–Zamo-
stec–Sodražica (ena vožnja, avtobus,
57 otrok, vključno z malo šolo),

b) Podklanec–Globel–Žimarice–Sodra-
žica (ena vožnja, avtobus, 50 otrok, vključ-
no z malo šolo).

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 063/827-127,
063/827-363.

17., 18.
Občina Rogatec

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov na obeh relacijah ali le za eno
relacijo.

Orientacijska vrednost naročila je
6,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Sodra-
žica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je z zakonom
vezana na fizično ali pravno osebo, ki oprav-
lja dejavnosti prevoza v cestnem prometu,
in sicer na poklic voznika avtobusa.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), zakon o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje prevozov na obeh relacijah ali
le za eno relacijo. Ponujena cena mora biti
razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datuma pričetka
in dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolsko leto 1999/2000, s pri-
četkom dela 1. 9. 1999 in zaključkom
30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica, ob predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo je možno zahtevati do vključno 2. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 8.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Sodražica
51310-630-12045.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo pi-
sne ponudbe, ki bodo predložene do vključ-
no 4. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sodražica, Trg
25. maja 3, 1317 Sodražica.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze“ in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob
8.30, v sejni sobi Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, Sodražica. Odpiranje ponudb
bo izvedla razpisna komisija za šolske pre-
voze. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnostjo
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe znaša 5% ocenjene vrednosti investi-
cije, kar pomeni 315.000 SIT, in mora biti v
veljavi 60 dni po izteku razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celotnem šolskem letu fiksne in vključu-
jejo davek na dodano vrednost. Obračun šol-
skih prevozov se opravlja po principu dejan-
sko opravljenih prevozov. Račun se izstavi
zadnji dan v mesecu za tekoči mesec. Rok
plačila je 30 dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference ponudnika 30%, druge
ugodnosti 10%. Način uporabe meril je na-
veden v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: obve-
stilo o izbiri: ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po od-
piranju ponudb.

19., 20.
Občina Sodražica

Št. 64-5/99 Ob-3598
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, 061/861-091.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev v osnovne šole na območju Ob-
čine Ribnica za šolsko leto 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila je 25,000.000
SIT. Javno naročilo storitev šolskih prevo-
zov se razpisuje za naslednje relacije:

Osnovna šola Ribnica:
1. Grčarice - Rakitnica - Dolenja vas -

Prigorica - Nemška vas - Ribnica (šola). Na
tej relaciji sta dve vožnji iz Grčaric in dve
vožnji iz Dolenje vasi (avtobus-215 učencev);

2. Podpoljane - Ortnek - Žlebič - Bre-
že - Jurjevica - Zapotok - Sušje - Žlebič -
Breg - Ribnica (avtobus - ena vožnja - 62
učencev);

3. Ortnek - Žlebič - Sušje - Zapotok -
Jurjevica - Breže - Breg - Ribnica (avtobus -
ena vožnja - 62 učencev);

4. Grič - Breg - Ribnica (avtobus - dve
vožnji - 88 učencev);

5. Žukovo - Velike Poljane - Ortnek -
Gorenji Lazi - Slatnik - Sušje - Ribnica (mini-
bus - ena vožnja - 15 učencev);
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6. Dane - Ribnica (kombi - ena vožnja
- 9 učencev);

7. Sajevec - Bukovica - Ribnica (kom-
bi - ena vožnja - 9 učencev 1.-4. razred);

Osnovna šola Sodražica:
8. Praproče - Maršiči - Gašpinovo -

Hojče - Hudi konec - Sinovica - Sv. Gregor
-Sodražica (minibus - ena vožnja - 20 učen-
cev, vključno z malo šolo);

9. Junčje - Marolče - Andol - Krnče -
Sv. Gregor - Sodražica (minibus - ena vož-
nja - 14 učencev, vključno z malo šolo);

10. Zadniki - Črnec - Brinovščica -
Sv. Gregor - Sodražica (kombi - ena vožnja -
8 učencev, vključno z malo šolo).

4. Kraj izvedbe: Občina Ribnica in Obči-
na Sodražica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje zah-
tevanih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), zakon
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96).

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

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto
1999/2000, začetek 1. 9. 1999 in zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Ribnica, Oddelek za družbene dejavnosti,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, tel.
061/861-090, kontaktna oseba: Tramte Met-
ka (ob dvigu predložiti dokazilo o plačilu).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 3. 6. 1999 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, virmansko plačilo na
Ž.R. št. 51310-630-12019 pri APP ali pla-
čilo na blagajni Občine Ribnica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica (vložišče). Zapeča-
tene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ne odpiraj-ponudba za šolske pre-
voze“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999
ob12. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Go-
renjska cesta 3. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti naročila, veljav-
nost bančne garancije najmanj 60 dni od
izteka razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Iz-
vajalec izstavi račun zadnjega v mesecu za
tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po potrditvi računa. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 6. 1999
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

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

– ponudbena cena - 60%,
– reference s področja razpisanih stori-

tev - 20%,
– druge ugodnosti, ki jih šolam nudijo

ponudniki že v oblikovanih cenah - 20%.
Način uporabe meril je opredeljen v raz-

pisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: po-

nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestnoprometno zakonoda-
jo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Občina Ribnica

Ob-3612
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, Ljubljana, faks 061/178-74-22.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) Priprava razpisne dokumentacije
za mednarodni razpis za izvedbo:

– ČN Bovec in kanalizacija Bovec,
– ČN Kobarid in kanalizacija Kobarid,
– ČN Most na Soči in kanalizacija

Most na Soči,

v skladu z DIS Manual in pravili FIDIC.
Izdelava investicijskih projektov za čistil-

ne naprave Bovec, Kobarid in Most na So-
či, v skladu z navodilom o pripravi investicij-
ske dokumentacije in spremljanju investicij
(Ur. l. RS, št. 16/97) ter pogoji mednarod-
nih finančnih institucij oziroma kriterijev pro-
grama PHARE.

b) Izvedba vseh del do podpisa pogodb
z izvajalci del za PHARE sredstva.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bovec, Kobarid, Most
na Soči, sedež ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
vodja projekta mora biti imenovan, podane
morajo biti njegove reference.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko kandidira le
za celotna razpisana dela.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del, navede-
nih pod točko 3.a) javnega razpisa je 22. 6.
1999, datum dokončanja 7. 9. 1999.

Pričetek del, navedenih pod točko 3.b)
javnega razpisa je 22. 6. 1999, datum do-
končanja do podpisa pogodbe z izvajalci
del za PHARE sredstva.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Tolmin, d.d., Polju-
binj 89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 14. 5. 1999
do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763, s pripi-
som “Za pripravo razpisne dokumentacije
za mednarodni razpis”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d. –
tajništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 10. uri, na sedežu Javnega
podjetja Komunala Tolmin, d.d., Poljubinj
89h, 5220 Tolmin.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od ponujenega
zneska, ki naj velja 85 dni od dneva oddaje
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: zakon o izvajanju
proračuna RS in podzakonskih aktov.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 5. 1999
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, rok, cena in druga merila, določena
v razpisni dokumentaciji. Teža in način upo-
rabe meril so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Irena Brcko-Ko-
goj, tel. 061/178-73-61.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-3613
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Du-
najska 48, Ljubljana, faks 061/178-74-22.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

I. Priprava razpisne dokumentacije za
mednarodni razpis za sredstva Phare v
skladu z DIS Manual in pravili FIDIC za:

– izvedbo gradbenih del na CČN Ilir-
ska Bistrica,

– izvedbo gradbenih del na kanaliza-
ciji Sežana,

– nakup opreme CČN Ajdovščina.
II. Izvedba vseh del do podpisa po-

godb z izbranimi izvajalci del iz točkeI.
za sredstva Phare.

Ocenjena vrednost naročila: 10 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Ajdovščina, Ilirska Bi-

strica, Sežana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ob-
vezna navedba imena, strokovnih kvalifika-
cij in referenc za vodjo projekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za storitev v celoti.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
I. Priprava razpisne dokumentacije:

22. 6. 1999 do 7. 9. 1999.
II. Izvedba vseh del do podpisa pogodb:

22. 6. 1999 do podpisa pogodb z izbrani-
mi izvajalci.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovšči-
na, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 6. 1999 ob 13. uri, Občina Aj-
dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,
sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ponudbene vrednosti, v trajanju
85 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: zakon o izvajanju
proračuna RS in podzakonski akti.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 3. 6. 1999
do 12. ure, pozneje pa ne več.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, rok, cena in druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji; natančneje so me-
rila opredeljena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je Irena Brcko-Kogoj, tel.
061/178-73-61.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 284/99 Ob-3614
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o.,
Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika, tel.
068/63-70-00, faks 068/63-70-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zemljišč
na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacijske-
ga območja.

Orientacijska vrednost naročila je
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k. o. Drašiči.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

dokončanja storitve: začetek, dokončanje
kakor sama izvedba komasacijskim del je v
odvisnosti od Republike Slovenije, Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no – Javni razpis za zbiranje zahtevkov za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje podeželja in
obnovo vasi za leto 1999, javni razpis VII.
(Ur. l. RS, št. 31/99). Kolikor Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne
bo ugodila, se dela v predmetu javnega na-
ročila ne bodo izvajala.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kme-
tijska zadruga Metlika, Cesta 15. brigade 2,
8330 Metlika, referent za agrooperacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 5. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, z virman-
skim nalogom na žiro račun št.
52130-601-14515, s pripisom javni raz-
pis za storitve.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 25. 5.
1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijska zadruga Metlika,
z.o.o., Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika,
z napisom “Ponudba, ne odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 12. uri, v prostorih uprave
KZ Metlika, Cesta 15. brigade 2.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po obra-
čunskih situacijah opravljenih del.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokaz o registraciji podjetja ter plačilna spo-
sobnost, reference za podobna dela, cena,
opcija ponudbe in plačilni pogoji, zavarova-
nje kvalitete izvedenih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Jože Nema-
nič, dipl. inž. agr. – referent za agroopera-
cije, tel. 068/63-70-14.

19., 20.
KZ Metlika

Št. 363-3/99 Ob-3615
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slov-
nije, Jesenkova 3, Ljubljana, telefaks
131-93-35.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem delno opremlje-
nih poslovnih prostorov oziroma najem
delno opremljenih poslovnih prostorov
s postopnim odkupom v okvirni skupni
površini 1700 m2 za uporabnika Davčni
urad Murska Sobota, v območju širšega
centra mesta Murska Sobota.

Ocenjena vrednost naročila znaša
5,000.000 SIT mesečno oziroma
60,000.000 SIT letno.
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4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
Posebne zahteve naročnika: v primeru,

da bo ponudnik oziroma posrednik predlo-
žil več ponudb za najem različnih nepremič-
nin, mora biti vsaka ponudba izdelana na
originalni razpisni dokumentaciji, vsaki po-
nudbi morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in vsaka ponudba mora biti oddana
v svojem ovitku.

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

dokončanja storitve: pričetek storitve je ta-
koj po sklenitvi pogodbe o primopredaji pro-
storov, vendar najkasneje do 30. 9. 1999
za varianto A in B.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, Ljubljana, kont. oseba Jakše Karin,
tel. 178-3814 in telefaks 131-93-35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 8. 6. 1999
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, glavni urad, Jesenkova 3, Ljub-
ljana, glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% skupne ponu-
jene vrednosti za obdobje enega leta z ve-
ljavnostjo do vključno veljavnosti ponudbe,
to je do 27. 8. 1999.

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

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 8. 1999.

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

Za varianto A: najem delno opremljenih
poslovnih prostorov.

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–85 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0– 10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži s vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s faktorjem 100.

Za varianto  B:  najem  delno  oprem-
ljenih poslovnih prostorov s postopnim od-
kupom

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (od 0–85 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0–15
točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

6. druge ugodnsoti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7;

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najvišjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3 tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s faktorjem 100.

Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je ti-
sta ponudba, ki doseže najvišji rezultat po
vseh vrednostih.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje do 30. 7. 1999.

19., 20.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava RS

Št. 4/99 Ob-3616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za okolje
in prostor, Verdijeva 6, Koper, faks
066/273-214.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la je priprava, organizacija in izvedba ur-
banistične delavnice “Koper – integraci-
ja mesta I: javni prostori – pogoj za trans-
formacijo mesta”; orientacijska vrednost
naročila je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravne osebe morajo navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve.

(b), (c)

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

Urbanistična delavnica bo potekala v treh
fazah:

– prva faza bo potekala do 29. 7. 1999,
– druga faza od 13. 9. do 22. 9. 1999,
– tretja faza do novembra 1999 (razsta-

va, zaključno gradivo).
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se pridobi na Uradu za
okolje in prostor pri Grozdani Počkaj tel.
066/446-281, Verdijeva 6, Koper, v času
uradnih ur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko pridobi do 28. 5. 1999 do
12. ure.

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

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti osebno ali po pošti do 7. 6.
1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob 11.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje, ki ga naročnik zahte-
va je bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 5% pogodbene vrednosti del.

13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika,
– cena.
18., 19., 20.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 9101-20-1/99 Ob-3617
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, Nova Gorica tel.
065/128-10, telefaks 065/28-379.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov.

Ocenjena vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Zavo-

da za zdravstveno zavarovanje Slovenije Ob-
močna enota Nova Gorica v Novi Gorici,
Gradnikove brigade 1, v Novi Gorici, Grad-
nikove brigade 3, v Ajdovščini, Gregorčiče-
va 22 in v Tolminu, Trg M. Tita 8.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), odredba o spremembah in dopol-
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nitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97), navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97), navo-
dilo o vsebini objav za javna naročila v Urad-
nem listu RS (Ur. l. RS, št. 80/98).

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

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v prvi polovici
meseca julija 1999 za eno leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Območna enota Nova Gorica, Gradnikove
brigade 1, Oddelek za pravno kadrovske
zadeve, kont. oseba Lidija Merljak, soba
št. 9, tel. 065/1281-266, faks
065/28-379.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dne 28. 5.
1999 vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

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

no predložiti ponudbo: do dne 4. 6. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije Območna enota Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 1, Nova Gorica
(vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko Uradnega lista RS objave razpisa
in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob
9. uri v sejni sobi št. 32/III nadstropje na
sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, Nova Gorica.

Javno odpiranje ponudb izvede razpisna
komisija naročnika. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, morajo predložiti pisna pooblastila
o zastopanju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene cene izplačljivo na prvi poziv. Ga-
rancija mora veljati še 10 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: naročnik bo naročilo
oddal v celoti s pogodbo enemu izvajalcu.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do 15. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference in dru-
ga merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: na na-
slovu naročnika pod 9. točko.

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

čilo ni bil objavljen.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije, Območna enota Nova gorica

¸Št. 404-08-2/99 Ob-3618
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 2, Ljubljana, kont. oseba Ma-
tea Oblak, univ. dipl. inž. geod. tel.
061/171-1404 in faks 061/131-8006.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava dokumentaci-
je “Zasnova obrambnega sistema” v ok-
viru prostorskega plana Republike Slo-
venije, ki bo zajemala opredelitev ključ-
nih problemov in ciljev razvoja obram-
be, predlog relevantnih sestavin za
prostorski plan Slovenije, analizo izvaja-
nja obstoječega državnega plana, anali-
zo stanja in trendov v prostoru, analizo
možnosti razvoja obrambnega sistema
v prostoru in predlog za zasnovo v pro-
storu z utemeljitvijo. Ocenjena vrednost
naročila je 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: celotno območje Re-
publike Slovenije.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce in podjetja, ki so usposob-
ljeni in registrirani za izdelavo planskih in
prostorskih dokumentov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
koni in predpisi, ki zadevajo naročilo:

1. Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/9),

2. Zakon o spremembah in dopolni-
tvah zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 91/98),

3. Pravilnik o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 91/98),

4. Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št.
82/94, 44/97),

5. navodilo o pripravi investicijske do-
kumentacije in spremljanje investicij (Ur. l.
RS, št. 16/97, 20/97),

6. Odredba o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97, 63/97),

7. navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpol-
njevanje svojih obveznosti v postopkih jav-
nega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo v ponudbeni dokumentaciji
navesti imena priimke ter strokovne kvalifi-
kacije tako lastnih kadrov kot tudi kadrov
svojih podizvajalcev, ki bodo odgovorni za
izvedbo javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko predložijo na
javni razpis samo eno ponudbo in v eni va-
rianti.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe (predvi-
doma 20. 6. 1999) in dokonča najkasneje
do 15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva pl. 21, Ljub-
ljana. Kont. oseba je Matea Oblak, univ.
inž. geod. tel. 061/171-1404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 19. 5.
1999 v času od 9. do 12. ure v MORS,
Uprava za gradbene, stanovanjske in splo-
šne zadeve, Kardeljeva pl. 21, Ljubljana, pri
Tatjani Fireder-Bučalič (soba 312/III).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo s potrdilom o vpla-
čilu 10.000 SIT na ŽR MORS:
50100-637-55216 (namen nakazila: “Raz-
pisna dokumentacija MORS/BO-G4/99”).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 10. 6. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za obrambo, sprejemna pisarna - vlo-
žišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/171-2389, faks
061/131-8164.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1999 ob
12. uri na naslovu: MORS, Uprava za grad-
bene, stanovanjske in splošne zadeve, Kar-
deljeva ploščad 21 v sejni sobi št. 327/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik bo moral v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti javnega naročila, ki mora
biti veljavna najmanj 60 dni od javnega od-
piranja ponudb to je od 11. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: izbrani izvajalec bo de-
la obračunal za vsako fazo posebej, tako da
bo naročniku izstavil skladno s stopnjo izde-
lave dokumentacije oziroma posameznih faz.
Naročnik bo 10% vrednosti pogodbenih del
zadržal do izpolnitve vseh obveznosti izvajal-
ca to je do konca uspešno opravljene revizije
dokumentacije s strani naročnik.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kolikor ponudbo pred-
ložita dva ali več ponudnikov skupaj, morata
predložiti ponudbi overjen in podpisan spo-
razum o skupnem nastopanju in prevzemu
pogodbenih obveznosti.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za izdelavo
prostorske in planske dokumentacije, po-
sedovati mora odločbo ustreznega organa
da izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za opravljanje dejavnosti za katero je regi-
striran in ni prenehal opravljati dejavnosti, v
kateri se izvaja javno naročilo. Ponudnik ne
sme biti plačilno nezmožen v stečaju, likvi-
daciji, njegovo poslovanje ne sme biti pred-
met obravnave pred sodiščem ali sodne
preiskave, njegovo poslovanje pa s sodno
ali drugo odločbo ni ustavljeno. Vodstveni
delavci v preteklih treh letih od objave razpi-
sa ne smejo biti obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem ponudnika. Pro-
ti ponudniku ne sme biti izdana pravnomoč-
na sodna odločba, ki kaže na nestrokov-
nost iz dejavnosti v kateri se izvaja javno
naročilo. Ponudnik mora imeti v celoti po-
ravnane vse zapadle obveznosti do svojih
podizvajalcev. Ponudnik mora imeti mož-
nost izdelave dokumentacije v računalniški
tehniki, zbrani podatki pa bodo morali biti
vneseni v informacijski sistem v grafični in
atributni obliki z uporabo Arc-Info program-
skega orodja.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 10. 6.
1999 dalje.

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

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
so: ponujena cena pogodbenih del – 50%,
ponujeni rok izvedbe – 10%, boniteta ponud-
nika – 5%, reference ponudnika pri izvajanju
tovrstnih nalog – 15% in kadrovska usposob-
ljenost ponudnika z referencami – 20%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo dodatne informacije o JN
na naslovu: MORS, Uprava za civilno obram-
bo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, pri
Matei Oblak, univ. dipl. inž. geod., tel.
061/171-1404 do 10. 6. 1999 vsak de-
lovni dan med 8. in 9. uro po predhodnem
telefonskem dogovoru.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: predhodno ni bilo neuspelih javnih raz-
pisov.

Ministrstvo za obrambo

Ob-3622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestno gledališče ljubljansko, Čopo-
va 14, Ljubljana, tel. 217-044.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskarske storitve;

a) priprava za tisk,

b) tisk (s papirjem) in potrebna knjigo-
veška obdelava;

1. mesečni program gledaliških pred-
stav,

2. gledališki listi – veliki oder, mali
oder,

3. programska knjižica,
4. vabila na premiere,
5. vizitke oziroma posetnice,
6. mape,
7. računi,
8. kuverte in dopisni listi.

Orientacijska cena tiskarski storitev (pri-
prava za tisk, tisk in potrebna knjigoveška
obdelava) znaša na izvod pod:

1. 18 SIT,
2. 350 SIT, 232 SIT,
3. 90 SIT,
4. 80 SIT,
5. 20 SIT,
6. 120 SIT,
7. 8 SIT,
8. 6–8 SIT.

Vrednost letnega naročila ca. 5,000.000
SIT.

Predviden čas za celotno izdelavo tisko-
vin (priprava za tisk, tisk in potrebna knjigo-
vodska dodelava) je pod

1. 7 dni,
2. 14 dni, 6 dni,
3. 14 dni,
4. 5 dni,
5. 5 dni,
6. 7 dni,
7. 5 dni,
8. 5 dni.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo tudi za del storitev:

– ločeno: a) priprava za tisk in b) tisk (s
papirjem) in potrebna knjigoveška obdelava.

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

dokončanja storitve: takoj po pravnomoč-
nosti sklepa o najugodnejšem ponudniku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14,
Ljubljana, kont. oseba Duša Leskovic, tel.
1258-222.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 1999 do
12. ure.

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

no predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestno gledališče ljubljan-
sko, Čopova 14, Ljubljana. Zapečatene ku-
verte označiti z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
ponudbe (od 1.-8.).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 13. uri v prostorih MGL,
Čopova 14, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti jav-
nega razpisa oziroma dela javnega razpisa.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: upoštevanje pla-
čila po ZIPRO.

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

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do dneva, ki je opre-
deljen za odpiranje ponudb.

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

1. rok izdelave,
2. kakovost izdelave,
3. prevzem celotne izdelave tiskovin,
4. cena izdelave,
5. rok in način plačila.

Ponudniki morajo zadovoljiti vsaj 1. in
2. točko meril.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo med 10. in 12. uro
na naslovu naročniku pri vodji projekta Alji
Predan.

19., 20.
Mestno gledališče ljubljansko

Št. 123 Ob-3623
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik - Kopa, Golnik, tel.
064/461-578.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zamenjava osebnega
(bolniškega) dvigala, orientacijska vred-
nost naročila 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Golnik - Ko-
pa, “stara stavba”.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali predloži-
ti dokazila o registraciji in izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje navedene dejavnosti.

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

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena osebja in strokvone kvalifikacije mo-
rajo biti navedene.

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

varianto: ponudba mora biti izdelana na način
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek predvidoma
20. 7. 1999, zaključek 20. 8. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik - Kopa, Golnik 36, Golnik,
javna naročila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino
neposredno pred dvigom dokumentacije
na blagajni bolnišnice ali predložiti dokazi-
lo o virmanskem nakazilu na ŽR
51500-603-34158.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 14. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik - Kopa,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 6. 1999 ob
12. uri v sejni sobi na upravi bolnišnice Gol-
nik - Kopa, Golnik 36, Golnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 5% vrednosti ponudbe. Bančna
garanicja za resnost ponudbe mora veljati
še 30 dni po datumu odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba, veljavna za čas od
podpisa pogodbe do realiazcije naročila.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svojih ponudb ne morejo umakniti od 14. 6.
1999 od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): mnenje
ZVD (inšpektorat za dvigala) o tehnični
ustreznosti predlaganih del (40%), ponud-
bena cena (30%), plačilni pogoji in način
plačila (20%), reference (10%).

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo interesentov.

19., 20.
Bolnišnica Golnik

Št. 347-11/99-212 Ob-3624
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letno vzdrževanje ob-
činskih cest v Občini Krško v letu 1999,
65,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območja Občine Krško.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih
cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest (Ur. l. RS, št. 62/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko predloži po-
nudbo za izvajanje razpisanih del za celotno

območje Občine Krško ali pa za posamez-
na območja po razpisni dokumentaciji.

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

dokončanja storitve: od 1. 6. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško CKŽ 14, Krško, Urad župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR:
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško CKŽ 14,
8270 Krško, Urad župana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 10.30 v prostorih Občine
Krško CKŽ 14, Krško, sejna soba D.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% od ocenje-
ne vrednosti javnega naročila, ki velja za
čas opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference podjetja 15%, razpoložljiva
mehanizacija 15% in reference razpoložljive
delovne sile 10%.

18., 19., 20.
Občina Krško

Št. 512/1708-352 Ob-3626
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, Maribor, faks
062/30-05-685.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: licenca za uporabo pro-
gramske opreme.

Ocenjena vrednost naročila znaša
18,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, Obrežna 170, Maribor.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se odda v celoti.

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

dokončanja storitve: 3 leta od veljavnosti
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, vložišče – soba št. 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 1999
do 20. 5. 1999 med 8. do 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, Maribor, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
ponudbene vrednosti, veljavnost 90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.

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

– cena do 80 točk,
– sposobnost nudenja tehnične podpo-

re do 12 točk,
– sposobnost nudenja storitev izobraže-

vanja do 8 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: poda-

ja jih kontaktna oseba naročnika Samo Fe-
konja, tel. 062/30-05-169, od 18. 5. do
20. 5. 1999 med 8. in 10. uro.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 90105-4/1999-3 Ob-3625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, faks 178-48-45.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve pri organizaciji
geodetskih meritev.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999: 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

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

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

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

dokončanja storitve: za obdobje od podpi-
sa pogodbe do 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po pred-
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hodni najavi pri Nives Jurcan po telefonu
št. 178 49 22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo do 30. 7. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 31. 5. 1999
do 14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Matija Medved telefon št. 178 48 63.

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

čilo je bil objavljen dne 16.04.1999 pod št.
90105-4/1999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 466-2486/99 Ob-3632
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6; števil-
ka telefaksa: 12-56-053.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izvedba javnega razpisa
za izbiro izvajalca brez omejitve.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba reambulacij te-
meljnih topografskih načrtov velikih me-
ril (TTN VM) na območju Mestne občine
Ljubljana za potrebe izdelave prostor-
skih izvedbenih aktov. Orientacijska vred-
nost javnega naročila je ocenjena na
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: urbano območje Mest-
ne občine Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: določila zakona o geodetski
službi in podzakonskih predpisov rezervira-
jo izvedbo za specifičen poklic (geodet,
geometer).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: določila za-
kona o lokalni samoupravi določajo pristoj-
nost vzdrževanja TTN VM lokalni skupnosti.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del predvido-
ma 1. 8. 1999 in dokončanje del 1. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za stavbna zemljišča, 1000 Ljub-
ljana, Tomšičeva 6; številka telefaksa:
12-56-053.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
17. 5. 1999 od 9. ure do torka 25. 5. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 5.000 SIT nakazati na ŽR
50100-845-62004 z oznako “MOL prihod-
ki OSZ – reamb. 99”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponedeljek, 7. 6.
1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6 – glav-
no tajništvo v III. nadstropju desno.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 7. 6. 1999 ob 9.15 v veliki
sejni sobi naročnika Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za stavbna
zemljišča, 1000 Ljubljana, Tomšičeva 6/III.
nadstropje desno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% ponudbene cene, bančna garancija za
resnost ponudbe s trajanjem do 23. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: do sprejema
proračuna MOL za l. 1999 je predvideno
mesečno plačilo opravljenega dela po si-
tuacijah po odloku o proračunu MOL za
l. 1998 – postavka 221 – geodetska dela,
na to iz proračuna MOL za l. 1999 – razvid-
no iz razpisne dokumentacije (osnutek po-
godbe).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov ni
predvidena, z izbranim najugodnejšim izva-
jalcem za posamezno razpisano delovišče
se sklepa pogodba – razvidno iz razpisne
dokumentacije.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (19. čl. ZJN): ponud-
bena cena in rok izdelave; reference; stro-
kovna usposobljenost; opremljenost ponud-
nika, vrednoteno na način opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Biser-
ka Cizar, univ. dipl. inž. arh. – telefaks št.
12-56-053.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni ga bilo.

Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava,

Oddelek za stavbna zemljišča

Št. 001189 Ob-3635
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje vozil in av-
tokleparska dela; 23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Poslovne eno-
te Ljubljana – avtokleparska dela, vzdrževa-
nje vozil področje Nove Gorice, Ajdovščine,
Brežice.

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

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

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

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

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 8. 1999 do
31. 7. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do 12. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: z virmanom
30 dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

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

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,

– da ima veljavno registiracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

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

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od 20,000.000 SIT (obrazec BON
1 I/8),

– da je pooblaščen servis za vozila re-
nault oziroma ima pogodbo s pooblaščenim
servisom.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno izpolnil pogodbenih obveznosti
iz prejšnjih pogodb.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
povprečna cena delovne ure za avtomeha-
nična dela, avtokleparska dela, avtoličarska
dela.

18. Druge informacije o naročilu: do
27. 5. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 400-04-04/99 Ob-3636
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo na-
rave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (34. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: raziskave onesnaženo-
sti tal s predlogom programa ukrepov
nujnih sanacij.

Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: navodi-
la so sestavni del razpisne dokumentacije.

6.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dokončanje do 31. 10.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljublja-
na, Vojkova 1b, Mateja Galič, univ. dipl.
prav., soba št. P11, tel. 061/178-44-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 6. 1999.

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

predložiti ponudbo: 8. 6. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 1999 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 221, II. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,050.000 SIT (5% od orientacijska vred-
nosti storitve) z veljavnostjo 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira raz-
pisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnim
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

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

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javni prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, maks 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,

maks 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, maks 5 točk,

– ponudbena cena, maks 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks 4 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika mag. Turk
Inga, univ. dipl. biol., tel. 061/178-45-37.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 096-11/99 Ob-3637
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, podružnica Novo mesto,
Kandijska cesta 21, številka telefaksa,
068/3913-457.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dostava malic za de-
lavce naročnika (s prevzemom delavke)
v ocenjeni vrednosti 6,500.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto, Kandijska
cesta 21.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izpolnjevanje pogojev za oprav-
ljanje storitev menz ter pripravo in dostavo
hrane (catering),

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

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
juliju 1999, zaključek predvidoma 31. 12.
2000

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Novo mesto, Kandijska ce-
sta 21, soba 303/III,

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 1999 med
9. in 14. uro z dokaziloma o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo,

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 1.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
52100-609-63085.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 1999 do 14. ure,

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Novo me-
sto, Kandijska cesta 21, soba 303/III.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 6. 1999 ob 10. uri, Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, po-
družnica Novo mesto, Kandijska cesta 21,
sejna soba/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila z veljavnostjo do
19. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno (cena/malico).

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 6. 1999
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
izkušnje s pripravo in dostavo hrane, cena
in reference (kot v razpisni dokumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: podrob-
nejše informacije o naročilu lahko ponudniki
pridobijo pisno na naslovu naročnika ali po
tel. št. 068/39-13-404, pri Smilji Relič.

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

ročilo je bil objavljen dne 10. 4. 1999 pod
št. Ob-2500 objava o izidu pa dne 14. 5.
1999.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 011-04-20/98 Ob-3699
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI, ure-
ditve Partizanske ceste R2-445/350 v
Sežani.

Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-

taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izdelava PGD, PZI, ureditve Partizanske ce-
ste R2-445/350 v Sežani”. – L. W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 1999
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Ladi Wohinz,
univ. dipl. inž. geol., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-3700
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI, ure-
ditve ceste R1-232 Hodoš-Martjanci
skozi naselje Mačkovci.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Mačkovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Izdelava PGD, PZI ureditve ceste
R1-232/1315 Hodoš-Martjanci skozi nase-
lje Mačkovci”. – M. M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 1999
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z nacionalnim programom izgradnje av-
tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: Stro-
kovne informacije posreduje Metka Marin-
ček, univ. dipl. inž. grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-3701
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkci-
ja RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: idejni projekt, PZI; R2-403
Češnjica-Škofja Loka-skozi Selca.

Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Češnjica-Škofja Loka.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (Po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na žiro račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče,
soba št. 105/I. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj!
Ponudba za “Idejni projekt, PZI; R2-403 Češ-
njica-Škofja Loka-skozi Selca”. – K. D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (Poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Karmen Deš-
man, univ. dipl. inž. grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 90315-13/1999 Ob-3737
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Transformacija DKN - DOF: ob-
močje Novo mesto – 3,000.000 SIT,

3.2. Transformacija DKN - DOF: ob-
močje Nova Gorica – 1,500.000 SIT,

3.3. Transformacija DKN - DOF: ob-
močje Maribor – 1,500.000 SIT,

3.4. Transformacija DKN - DOF: ob-
močje Ajdovščina – 3,000.000 SIT,

3.5. Uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Koper – 2,500.000 SIT,

3.6. Zemljiškokatastrska nova izme-
ra Rimske Toplice – 2,100.000 SIT,

3.7. Izdelava DKN - območje 99-16 –
3,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 4.000 SIT, ŽR
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
15. 6. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 25. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naloge 3.1. do 3.5.
finacira naročnik, naloga 3.6. se sofinancira
v približnem razmerju 50% naročnik in 50%
sofinancer; naloga 3.7. se sofinancira v fik-
snem znesku 1,000.000 SIT s strani sofi-
nancerja, ostalo pa financira naročnik.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-3738
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Celje, Oddelek
za družbene dejavnosti, Prešernova 27,
3000 Celje, tel. 063/484-822, faks
063/442-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. čen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za opravljanje storitev
prevoza predšolskih in osnovnošolskih otrok
v vrednosti 20,000.000 SIT.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ponudniki morajo op-
ravljati dnevne prevoze osnovnošolskih
otrok Mestne občine Celje v šolo in iz
šole v šolskem letu 1999/2000 ter
dnevne prevoze predšolskih in osnov-
nošolskih otrok v istem šolskem letu na
tečaje plavanja in drsanja.

4. Kraj izvedbe: prevozi v osnovne šole:
– OŠ Frana Kranjca,
– OŠ Lava,
– OŠ Ljubečna,
– OŠ Štore.
Prevozi na tečaje plavanja in drsanja:
– vsi vrtci in vse Osnovne šole v Mestni

občini Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.

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

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto v skladu z določili iz razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma začetek s
1. 9. 1999 in konec do 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Prešernova 27, 3000 Celje -
tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun št.
50700-630-10105, sklic. na št. 002.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Prešernova 27,
3000 Celje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 10.30. v Mestni občini Ce-
lje, Oddelku za družbene dejavnosti, Pre-
šernova 27, 3000 Celje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnostl
sprejemljivih finančnlh zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe oziroma 5% od letno raz-
pisane vrednosti dodeljenega naročila, z ve-
ljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri, to je 20. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna obilka, ki jo mora prevzetl
skupina ponudnikov storitev, ki ji je dodelje-
no javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančnoposlovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustreznimi prevoznimi
sredstvi in zakonsko predpisanimi dovolje-
nji za opravljanje prevozov,

– imajo stalno zaposlene in za prevoze
usposobljene delavce.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 6. 1999
do 12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 5 točk,
– zanesljivost prevozov - 4 točke,
– lastna prevozna sredstva - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 2 točki,
– plačilni rok - 2 točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika - 2 točki.
18. Druge informacije o naročilu dobijo

potencialni ponudniki pri naročniku: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Prešernova 27, 3000 Celje in sicer:

– Olga Petrak (za prevoze učencev v os-
novne šole), tel/faks 063/442-862,

– Lado Gobec (za tečaje plavanja in dr-
sanja), tel. 063/484-822, int. 322,

– Bojan Bajec (za tečaje plavanja in dr-
sanja), tel. 063/412-102.

19., 20.
Mestna občina Celje

Št. 34/99 Ob-3786
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center Republike Slovenije za po-
klicno izobraževanje in ustanovitelji Kavči-
čeva 66, 1000 Ljubljana.

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

3. (b) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih prosto-
rov v okvirni skupni površini ca.1350 m2

in 50 parkirnih mest.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

3,500.000 SIT mesečno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, znotraj mest-

ne obvoznice.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za storitev v celoti.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: takoj po sklenitvi po-
godbe in primopredaji prostorov, vendar naj-
kasneje s 1. 7. 2000.

Čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Center RS za poklicno izobraževanje, Kav-
čičeva 66, 1000 Ljubljana, soba 10, med
9. in 12. uro, tel. 061/186-42-00, faks
061/142-20-45.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig dokumentaci-
je je mogoč osebno do 30. 5. 1999 vsak
delavnik med 13. in 15. uro, proti predloži-
tvi overjenega dokazila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR 50100
– 603 – 401623.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 14.06.1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999, ob 12. uri pri naročniku.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti in veljavnost-
jo do roka veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 90 dni po odpiranju.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
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15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po poteku
skrajnega roka za oddajo ponudb.

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

1. Lokacijska ustreznost (0 – 35 točk)
2. Ustreznost prostorov po tehničnih zah-

tevah (0 – 100 točk)
3. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (0 – 10 točk)
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3 se

upošteva vplivnostni faktor 0,70.
4. Konkurenčnost cen: pri vrednotenju

posamezne ponudbene cene se izračuna
količnik med najnižjo in obravnavano po-
nudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se
pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako
dobljeni zmnožek pa se pomnoži s števi-
lom 100.

Ni nujno da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši. Najugodnejša ponudba je ti-
sta, ki doseže najvišji rezultat po vseh vred-
notenjih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 22. 6. 1999.

19., 20.
Center Republike Slovenije za poklicno

izobraževanje

Št. 600-27/97-99 Ob-3787
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje, faks št. 063/839-16-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in montaža:

– šolske opreme (ocenjena vrednost:
23 mio SIT)

– kuhinjske opreme (ocenjena vred-
nost: 4 mio SIT).

4. Kraj izvedbe: Nazarje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko podajo po-
nudbo tudi samo za eno vrsto opreme.

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

dokončanja storitve: dobava in montaža
opreme mora biti končana do 28. 8. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
Nazarje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, ŽR
52810-630-10110.

10. (a) Datum in ura, do kaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 6. 1999, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija banke v višini 10% vrednosti jav-
nega razpisa v trajanju do 31. 8. 1999.

13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, reference, posebne ugodnosti.

18., 19., 20
Občina Nazarje

Ob-3790
1. Naročnik: Državni izpitni center z usta-

novitelji, Podmilščakova 25, 1000 Ljublja-
na, faks 061/132-43-78.

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

3. (b) Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem poslovnih pro-
storov v skupni izmeri ca. 2280 m2 in 30
parkirnih mest.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, znotraj mest-
ne obvoznice.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za storitev v celoti.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: takoj po sklenitvi po-
godbe in primopredaji prostorov, vendar naj-
kasneje s 1. 7. 2000.

Čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dr-
žavni izpitni center, Kamniška 25, 1000
Ljubljana, soba Mojce Jurič, med 9. in 15.
uro, tel. 13-11-327, faks 13-11-320.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dvig dokumentacije
je mogoč osebno do 28. 5. 1999 vsak de-
lovnik med 12. in 14. uro, proti predložitvi
overjenega dokazila o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR:
50100-603-53916.

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Državni izpitni center, Pod-
milščakova 25, 1000 Ljubljana, tajništvo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999, ob 14. uri pri naročniku.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti in
veljavnostjo do roka veljavnosti ponudbe, ki
ne sme biti krajši od 90 dni po odpiranju.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik ali skupina ponudnikov, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z iz-
branim ponudnikom sklenil pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po poteku skraj-
nega roka za oddajo ponudb.

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

1. lokacijska ustreznost (0–35 točk),
2. ustreznost prostorov po tehničnih

zahtevah (0–100 točk),
3. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik naročniku (0–10 točk),
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 3 se

upošteva vplivnostni faktor 0,70.
4. konkurenčnost cen: pri vrednotenju

posamezne ponudbene cene se izračuna ko-
ličnik med najnižjo in obravnavano ponudbe-
no ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z
vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni
zmnožek pa se pomnoži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista,
ki doseže najvišji rezultat po vseh vredno-
tenjih.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 22. 6.
1999.

19., 20.
Državni izpitni center

Št. 90335-9/99-1 Ob-3798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1 Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Črnomelj – 3,200.000 SIT,

3.2 Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Novo mesto – 44,000.000 SIT,

3.3 Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Trebnje – 6,500.000 SIT,

3.4 Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Ravne – 8,300.000 SIT,

3.5 Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Slovenj Gradec – 8,500.000 SIT,

3.6 Zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Črnomelj – 4,500.000
SIT,

3.7 Zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Novo mesto –
13,700.000 SIT,

3.8 Zajem topografskih podatkov
(TOPO) - območje Trebnje – 2,600.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca in na razpisanem območju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
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upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

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

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 5.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
14. 6. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: vse naloge
opredeljene v 3. točki razpisa (od 3.1 do
3.8) se sofinancirajo v višini 50% s strani
občin.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 6. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Ministrstvo
za okolje in prostor

Geodetska uprava RS

Št. 096-12/99 Ob-3801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Murska Sobota,
Slovenska ulica 2, telefaks 069/21-841.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov (s prevzemom ene delavke s polnim
in ene delavke s skrajšanim delovnim ča-
som) v ocenjeni vrednosti 6,000.000 SIT
na leto.

4. Kraj izvedbe: podružnica Murska So-
bota in ekspoziture Gornja Radgona, Len-
dava in Ljutomer.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje del čiščenja poslovnih prostorov, ima-
jo ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja, globinskih čiščenj in izved-
bo zaščitnih premazov.

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

dokončanja storitve: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Murska Sobota, Slovenska
ulica 2.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 5. 1999 med
10. in 12. uro pri Veri Rezar z dokaziloma o
plačilu zneska za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51900-609-90072.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 6. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Murska
Sobota, Slovenska ulica 2, vložišče, soba
št. 11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 12. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Murska Sobota, Slovenska ulica 2, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila z veljavnostjo do
19. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno, kot v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 6. 1999
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, reference in cena (kot v razpisni
dokumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naročni-
ka ali po tel. 069/300-920 pri Veri Rezar.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2501, objava o
izidu pa dne 14. 5. 1999.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 64-1-3/99 Ob-3807
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Pre-
valje, faks 0602/346-10-24.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevoz šolskih otrok v OŠ
Franja Goloba Prevalje, podružnica Šen-
tanel in Zavod za usposabljanje, delo in
varstvo Črna na Koroškem ter obratno.

Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Pre-
valje.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

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

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval tudi
ponudbe za posamezno relacijo – po razpi-
sni dokumentaciji.

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

dokončanja storitve: naročilo traja za šolsko
leto 1999/2000, pričetek del: 1. 9. 1999,
dokončanje 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Stanka Vauh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 5.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR št.
51830-630-26016 sklic na št. 64/99.



Stran 2494 / Št. 36 / 14. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje, Oddelek družbenih dejav-
nosti, Stanka Vauh, v zaprti kuverti, z ozna-
ko: “Javni razpis – ne odpraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. junija 1999,
ob 10. uri, na sedežu Občine Prevalje.

12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 6. 1999
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za avto – dan,
– plačilni rok,
– fiksnost cen,
– način fakturiranja,
– ponudbena cena mesečne vozovnice.
18. Druge informacije o naročilu: vse do-

datne informacije dobite pri vodji oddelka
za družbene dejavnosti Stanki Vauh.

19., 20.
Občina Prevalje

Št. 110-1/99 Ob-3818
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, Telefaks 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: geološko geomehan-
ske raziskave za PGD, PZI na AC Coge-
tinci – Vučja vas in geotehnološki elabo-
rat za AC odsek Gogetinci – Beltinci.

Ocenjena vrednost naročila je
90,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: AC Cogetinci – Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: predpisi
inženirske zbornice.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

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

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: vsi podatki, pridobljeni
na terenu morajo biti nemudoma obdelani
in posredovani projektantu ter revidentu za
posamezne objekte. Rok dokončanja del je
60 dni po podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba

št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178 8439, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 15. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 15. 6. 1999 do 8,30.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Geološko geomehanske raziskave za
PGD, PZI na AC Cogetinci – Vučja vas in
geotehnološki elaborat za AC odsek Goge-
tinci – Beltinci“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2,700.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Andrej Loč-
niškar, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 19a, tel. 17 88
386, faks 17 88 378.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 144/99 Ob-3831
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodna in univerzitetna knjižnica,
Turjaška 1, Ljubljana, 061 213-052.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem, najem z od-
kupom ali nakup okoli 5500 m2 skla-
diščnih prostorov in okoli 900 m2 po-
slovnih prostorov, ocenjena vrednost
znaša za najem okoli 9,500.000 SIT
mesečno, za nakup pa okoli
950,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, največ 10 km
od sedeža naročnika.

5., 6., 7.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden začetek je
najkasneje 12 mesecev od izbora najugod-
nejše ponudbe, trajanje najema je predvi-
doma 5 let z možnostjo podaljšanja.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
rodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1,
Ljubljana, tajništvo soba 53, tel.: 061
2001-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 5. 1999
do 10. 6. 1999, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanom ali
položnico na žiro račun naročnika, št.
50100-603-40295, z navedbo javnega
razpisa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Narodna in univerzitetna
knjižnica, Turjaška 1, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 10. uri v upravi Narodne in
univerzitetne knjižnice, Turjaška 1, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponujene eno-
letne najemnine.

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

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisnih pogojih.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): loka-
cija, stanje in ustreznost prostorov, cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: na na-
slovu naročnika, kontaktna oseba Aleš Ske-
telj, tel.: 061 224-975.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 86/98 z dne 18. 12. 1998.

20.
Narodna in univerzitetna knjižnica

Ljubljana
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Zbiranje ponudb

Št. 8-210 Ob-3821
Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.

člena ZJN objavlja naročnik Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana

zbiranje ponudb za storitev
brušenje, lakiranje parketa Linhartove

dvorane
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku v tajništvu tehnične-
ga sektorja tel. 061/17-67-175 od 17. 5.
1999 do 27. 5. 1999 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061/223-896 in prejmejo po pošti.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 28. 5. 1999 do 12. ure po pošti
na naslov naročnika ali osebno v vložišče
naročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za lakiranje
parketa«.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
3,000.000 SIT.

Čas za delo je julij 1999.
Odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999 ob

14. uri na sedežu naročnika, sejna soba I.
nadstropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

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

podatkov o izidu razpisa za blago

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

Št. 04-1452/99 Ob-3673
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, pogoji servisi-
ranja in garancijski rok, usposobljenost in
sposobnost ponudnika, rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: postopek oddaje javnega na-
ročila je razveljavljen.

6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno patruljni čoln.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 25,000.000 SIT, 22,794.744 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Št. 01189 Ob-3674
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): priznanje usposobljeno-
sti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference na trgu, zmogljivost,
opremljenost, ocenitev bonitet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Mizarstvo Krošelj, s.p., Dol. Boštanj
56d, Boštanj,

– Lesnina inženiring, d.d., Parmova 53,
Ljubljana,

– MZG Grosuplje, Ob Grosupeljščici 5,
Grosuplje,

– Lesnina MG Oprema, Parmova 53,
Ljubljana,

– Stol Interier, d.o.o., PE Maribor,
Slomškov trg 1a, Maribor,

– Sortima, d.o.o., Koroška c. 188, Ma-
ribor,

– Mizar, d.o.o., Celje, Medlog 76, Ce-
lje,

– Uni mobil, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana-Črnuče,

– Biring, d.o.o., Motnica 5, Trzin,
– Mikro Polo, d.o.o., Lackova 78, Mari-

bor.
6. (a) Kraj dobave: področje Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pohištvena oprema.
7. Pogodbena vrednost: priznanje uspo-

sobljenosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 16 z dne 19. 3.
1999, Ob-1805.

13.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01184 Ob-3675
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, ekipe, kom-
pleksnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za nabavo tiskalnikov nalepk črtne ko-
de Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,

– za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere ponudnika,

– za nabavo POS tiskalnikov SRC com-
puters, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,

– za ožičenje Infotel, d.o.o., Cankarjeva
6, Postojna,

– za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve SRC computers, d.o.o.,
Tržaška 116, Ljubljana,

– za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes plus, d.d., Šlandrova 2, Ljub-
ljana,

– za nabavo HUB 12 portni SRC com-
puters, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,

– sistemske omare SRC computers,
d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana,

– komunikacijske kartice SRC compu-
ters, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: PE Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: programska, računalniš-
ka oprema in storitve.

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

be: 82,330.007 SIT, 2,891.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1372.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01184 Ob-3676
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, ekipe, kom-
pleksnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za nabavo tiskalnikov nalepk črtne ko-
de Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljubljana,

– za nabavo potrjevalcev dokumentov se
ne izbere ponudnika,

– za nabavo univerzalnih tiskalnikov Liko
Pris, d.o.o., Verd 100a, Vrhnika,

– za nabavo POS tiskalnikov Lancom,
d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor,

– za ožičenje Infotel, d.o.o., Cankarjeva
6, Postojna,

– za sistemsko strojno in programsko
opremo in storitve Lancom, d.o.o., Tržaška
c. 63, Maribor,

– za sistemsko strojno opremo (pozicija
10.7) Hermes plus, d.d., Šlandrova 2, Ljub-
ljana,

– za nabavo HUB 12 portni Lancom,
d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor,

– sistemske omare Lancom, d.o.o., Tr-
žaška c. 63, Maribor,

– komunikacijske kartice Lancom,
d.o.o., Tržaška c. 63, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: PE Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: programska, računalniš-
ka oprema in storitve.

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

be: 82,330.007 SIT, 2,891.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1372.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 01184 Ob-3677
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za izdelavo zloženk Delo Tiskarna, Du-

najska 5, Ljubljana,
– za izdelavo Adi Rebenik, d.o.o., Kne-

za Koclja 11,
– za izdelavo prospektov Leykam,

d.o.o., Miklavška c. 61, Hoče,
– za nabavo direktnega pisma Adi Re-

bernik, d.o.o., Kneza Koclja 11, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče

Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zloženke, prospekti, di-
rektno pismo.

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

be: za komad od 1,90 do 478,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2071.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01184 Ob-3678
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompleksnost ponudbe, standar-
di Pošte Slovenije, reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: OUR SPACE, d.o.o., Mal-
narjeva ul. 47, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: programska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 152,200.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 268,631.688 SIT, 94,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1909.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 71-2/99 Ob-3680
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtci Občine

Žalec, Tomšičeva 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudniki po skupinah
živil so bili v ponudbi ugodnejši v skupni
oceni v razpisu navedenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– kruh, pekovsko pecivo – Klasje, MPP
Celje, Prešernova 23, Celje;

– slaščičarski izdelki, piškoti – Žito Ljub-
ljana, Šmartinska 154;

– sadje, zelenjava – sveža, suho sadje –
Dobrina, d.o.o., Trgovina z živili, Gorica pri
Slivnici;

– mleko, mlečni izdelki – Mlekarna Ce-
leia, Arja vas 92;

– meso, mesni izdelki – KZ Laško, Kidri-
čeva 2;

– jajca – KZ Laško, Kidričeva 2;
– ribe – Brumec – Ručigaj, Loka, Men-

geš, Testenova 55, Mengeš;
– drobno prehrambeni izdelki – Savinj-

ski magazin “Trade”, Šlandrov trg 35, Ža-
lec.

6. (a) Kraj dobave:
– Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5, Ža-

lec,
– Vrtec Petrovče, 3301 Petrovče,
– Vrtec Šempeter, 3311 Šempeter,
– Vrtec Velika Pirešica, 3310 Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
za prehrano za dobo 12 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Pogodbena vrednost:
– kruh, pekovsko pecivo: 3,000.000 SIT,
– slaščičarski izdelki, piškoti: 550.000

SIT,
– sadje, zelenjava – sveža, suho sadje:

6,000.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 4,100.000

SIT,
– meso, mesni izdelki: 8,400.000 SIT,
– jajca: 450.000 SIT,
– ribe: 600.000 SIT,
– drobni prehrambeni izdelki:

6,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kruh, pekovsko pecivo: 3,626.220,10

SIT; 2,426.990 SIT,
– slaščičarski izdelki, piškoti: 544.099

SIT; 400.604,90 SIT,
– sadje, zelenjava – sveža, suho sadje:

6,454.955 SIT; 5,351.281 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 3,825.262

SIT; 3,632.587 SIT,
– meso, mesni izdelki: 7,407.908 SIT;

6,937.359,98 SIT,
– jajca: 378.000 SIT; 366.660 SIT,
– ribe: 876.876,90 SIT; 506.310 SIT,
– drobni prehrambeni izdelki:

7,382.326,60 SIT; 6,167.194,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Vrtci Občine Žalec

Št. 57/99 Ob-3681
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnične karakteristike, re-
ference ponudnika, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o., Ve-
lenje.

6. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: stomatološki unit aparati
– 3 kosi.

7. Pogodbena vrednost: 11,371.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni bilo mož-
no.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,994.921 SIT, 11,371.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1637.

Zdravstveni dom Velenje

Ob-3682
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-

nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: elektro oprema za rudars-
tvo (sklopi A, B, C, D, E).

7. Pogodbena vrednost: 88,117.342,95
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

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

be: 94,749.812 SIT, 88,117.342,95 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1457.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 140/99-7 Ob-3683
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kan-
dijska c. 4.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovitost ponudbe, ponudbena
cena, plačilni pogoji, rok dobave, dolžina
garancijskih rokov, reference, ostale ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana,
1001 Ljubljana, Leskoškova 4.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: eno reševalno vozilo.

7. Pogodbena vrednost: 9,866.066,70
SIT.

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

be: 9,866.077,20 SIT, 9,866.066,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Zdravstveni dom Novo mesto

Ob-3684
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Drava Maribor, Maribor, Smetanova ulica
67.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 22. 3. 1999 in 21. 4.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino I/1 – meso in mesni izdelki:
1. Mesarstvo Nikl Kristjan, s.p., Bet-

navska 122, Maribor;
Za skupino I/2 – mleko in mlečni izdelki:

1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

2. Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-
nikova 5, Maribor,

3. Gorenjska mlekarna, d.d., Smled-
niška c. 1, Kranj,

4. Agroind Vipava, 1894, d.d., Vipava,
5. Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-

trovče;
Za skupino 1/3 – moka, kruh, testenine

in pekovski izdelki:
1. Majer’s, d.o.o., Maribor, Gregorči-

čeva 24,
2. A & V Lešnik, d.o.o., Miklavžka pe-

karna, Nad izviri 24, Miklavž,
3. Kruh – pecivo, d.d., Maribor, Ul.

Jožica Flander 2, Maribor,
4. Euro – Time, Parna pekarna, Lin-

hartova 22, Maribor;
Za skupino 1/4 – razni prehrambeni iz-

delki:
1. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina

8, Lesce,
2. Žito Ljubljana PT, d.d., Šmartinska

154, Ljubljana,
3. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj,
4. Fructal, živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina,
5. Podravka, d.o.o., Tivolska 50,

Ljubljana,
6. Veletrgovina Koloniale, Tržaška 39,

Maribor,
7. Čebelarstvo Božnar, d.o.o., Polhov

Gradec,
8. Matik, d.o.o., Na gmajni 1, Men-

geš;
Za skupino II – gorivo – kurilno olje ek-

stra lahko:
1. Petrol, Slovenska naftna družba,

d.d., Ljubljana,
2. Horizont, d.o.o., Vodovodna 30,

Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in prehrambeni iz-
delki, kurilno olje.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 37.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I/1. meso in mesni izdelki: 16,809.132

SIT, 3,142.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 4,402.845

SIT, 2,518.605 SIT,
3. moka, kruh, testenine in pekovski iz-

delki: 4,572.592 SIT, 513.692 SIT,
4. razni prehrambeni izdelki: 8,291.967

SIT, 290.918 SIT,
II. kurilno olje: 4,250.000 SIT,

4,188.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999 in Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999 (ponovitev
razpisa za skupine: I/2 mleko in mlečni iz-
delki, I/4 razni prehrambeni izdelki, II kuril-
no olje ekstra lahko).

Dijaški dom Drava Maribor

Št. 33/99 Ob-3685
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

varstvo in usposabljanje Dr. Marijana Boršt-
narja, Dornava 128, 2252 Dornava.

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

3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ter druga merila iz razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina artiklov A: sadje in zelenjava:
PAF – export-import, d.o.o., Industrijska c.
8, Lenart,

– skupina artiklov B: kruh in pekovsko
pecivo: PPS Ptujske pekarne, d.d., Rogoz-
niška c. 2, Ptuj,

– skupina artiklov C: meso in mesni iz-
delki: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
Ptuj,

– skupina artiklov D: mleko in mlečni iz-
delki: Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-
va ul. 5, Maribor,

– skupina artiklov E: ostali prehrambeni
artikli: Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj.

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-
nudbo ponudnikov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe:
– skupina artiklov A: 23,997.342 SIT,

12,238.376 SIT,
– skupina artiklov B: 10,047.436,30

SIT, 6,899.463,10 SIT,
– skupina artiklov C: 28,100.305,41

SIT, 25,254.027,10 SIT,

– skupina artiklov D: 20,033.393,70
SIT, 14,366.693,30 SIT,

– skupina artiklov E: 30,116.542,96
SIT, 27,693.397,60 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-869.

Zavod za varstvo in usposabljanje
Dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Ob-3686
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Dušana Muniha, Most na Soči 18, Most
na Soči.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je uporabila
vsa merila iz razpisa in razpisne dokumenta-
cije, razvidne iz objave naročila (21. člen
ZJN): cena – 6 točk, kvaliteta izdelkov – 6
točk, dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
lastna proizvodnja – 4 točke, posebne
ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 toč-
ke, plačilni rok – 2 točki, celovitost opisa –
1 točka, skladnost vsebine z zahtevami na-
ročnika – 1 točka.

Javno naročilo ni bilo dodeljeno za 10
skupino živil – zamrznjeni izdelki iz testa,
ker ni bilo ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:

1. Mlekarna Planika, Kobarid, Gre-
gorčičeva 32, Kobarid;

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

1. MIP, d.d., p. p. 262, Panovska
1, Nova Gorica,

2. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-
jeva 35, Tolmin;

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

1. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-
jeva 35, Tolmin,

2. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Mokraška vas 1, Idrija;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska

45, Šempeter pri Gorici;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
1. Poslovni sistem Mercator, d.d.,

Mokraška vas 1, Idrija,
2. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-

jeva 35, Tolmin;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
1. Agrogorica, d.d., Vrtojbenska

45, Šempeter pri Gorici;
7. zmrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
1. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-

jeva 35, Tolmin;
8. sadni sokovi in sirupi – razpisni

obrazec 7g:
1. Fructal živilska industrija, d.d.,

Tovarniška 7, Ajdovščina;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
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1. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Mokraška vas 1, Idrija,

2. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-
jeva 35, Tolmin;

10. /
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi,

slaščičarski izdelki – razpisni obrazec 7j:
1. Mlinotest Pekarna Tolmin,

d.o.o., Ulica Padlih borcev 11a, Tolmin;
12. ostalo prehrambeno blago – raz-

pisni obrazec 7k:
1. Poslovni sistem Mercator, d.d.,

Mokraška vas 1, Idrija,
2. Kmetijska zadruga Tolmin, Rutar-

jeva 35, Tolmin,
3. Fructal živilska industrija, d.d.,

Tovarniška 7, Ajdovščina – samo za žitno
sadne rezine.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Duša-
na Muniha, Most na Soči 18, Most na Soči
in podružnične šole:

1. Podružnična šola Podmelec, Kne-
ža 1, Most na Soči,

2. Podružnična šola Šentviška Gora,
Šentviška Gora 32, Slap ob Idrijci,

3. Podružnična šola Dolenja Trebuša,
Dolenja Trebuša 68, Slap ob Idrijci,

4. Podružnična šola Kanalski Lom,
Kanalski Lom 17a, Most na soči.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10./,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: 14,207.035

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 1,363.463 (en ponudnik),
b) 2,487.804,50 SIT; 2,103.308 SIT,
c) 333.780 SIT; 272.611,10 SIT,
č) 106.665 SIT; 84.360 SIT,
d) 406.412 SIT; 32,725,50 SIT,
e) 1,354.418 SIT, 1,147.660 SIT,
f) 673.251 SIT; 58.790 SIT,
g) 722.220 SIT; 522.541,60 SIT,
h) 450.009,70 SIT; 52.992 SIT,
j) 2,866.831 SIT; 23.620,80 SIT,
k) 1,818.030 SIT; 376.027,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1747.

Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči

Št. 091-4-3/99 Ob-3687

1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za
patološko fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javnirazpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila in kriteriji iz razpisne do-
kumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko
fiziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za mikrospektrof-
luorimetrijo.

7. Pogodbena vrednost: 14,177.910,60
SIT.

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

be: 18,096.061 SIT, 12,332.833 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 162/99 Ob-3695
1. Naročnik, poštni naslov: Otroški vrtec

Metlika, Župančičeva 1, Metlika, tel.
068/58-198, faks 068/58-198.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Javno naročilo ni bilo dodeljeno za sku-
pino živil: III. skupina (sveže sadje zelenja-
va), VI. skupina (ribe in konzervirane ribe),
VII. skupina (perutnina), VIII. skupina (jajca),
zaradi prispele le ene ponudbe oziroma pod
skupino VIII ni bilo ponudb

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– ŽITO, Šmartinska 154, Ljubljana (I. in
IX. skupino),

– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrov-
če (II. skupino),

– Mercator Dolenjska, Livada 8, 8000
Novo mesto (IV. in X. skupino),

– KZ Metlika, Cesta 15. brigade 2, 8330
Metlika (V. skupino).

6. (a) Kraj dobave: Otroški vrtec Metli-
ka, Župančičeva 1, 8330 Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

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

be:
I. skupina: 472.683 SIT, 336.545 SIT,
II. skupina: 98.899,50 SIT, 83.472 SIT,
IV. skupina: 287.991,25 SIT,

284.041,70 SIT,
V. skupina: 2,594.004 SIT, 2,130.017

SIT,
IX. skupina: 178.498,05 SIT,

104.373,85 SIT,

X. skupina: 480.938,50 SIT,
467.010,92 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2017.

Otroški vrtec Metlika

Št. 00-133/5 Ob-3712
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrež-
je 4/a, 6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi 42. člena zakona o
javnih naročilih se postopek zaključuje brez
dodelitve naročila.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,919.470,56 SIT, 11,155.855,44
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2125.

Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Ob-3713
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.

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

3. Datum izbire: 28. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 0–42 točk, kvaliteta 0–40
točk, garancijski rok 0–10 točk, dobavni
rok 0–4 točke, reference 0–4 točke. Mož-
no število točk 100.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medias International, d.o.o.,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat za gi-
nekologijo in porodništvo.

7. Pogodbena vrednost:
28,933.671,24 SIT.

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

be: 51,249.609,40 SIT, 28,933.671,24
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1627.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-3714
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 36 / 14. 5. 1999 / Stran 2499

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena ob ustrezni
kvaliteti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Johnson & Johnson, s.e., Ljublja-
na – instrumentarij,

2. Medis, d.o.o., Ljubljana – instru-
mentarij,

3. PRI-MA, d.o.o., Ljubljana – delovna
oblačila, obuvala, splošni drobni inventar,

4. Chemo, d.d., Ljubljana – bolniško
perilo,

5. Mika, d.o.o., Kranj – bolniško pe-
rilo, operacijsko perilo, delovna oblačila,

6. Tekstilna tovarna Prebold, d.d.,
Prebold – bolniško perilo, operacijsko peri-
lo, delovna oblačila,

7. Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor – instrumentarij,

8. Gregor export-import, d.o.o., Slo-
venj Gradec – instrumentarij,

9. Prevent, d.d., PC Mislinja – bolniš-
ko perilo, operacijsko perilo, delovna obla-
čila in obuvala,

10. Alpos Meding, d.o.o., Šentjur –
instrumentarij, splošni drobni inventar,

11. J.S. Evro Medical Company,
d.o.o., Maribor – instrumentarij,

12. Emona Merkur Ptuj, d.d., Ptuj –
bolniško perilo,

13. Tkanina, d.d., Celje – bolniško
perilo, operacijsko perilo, delovna oblačila
in obuvala,

14. Simps’s, d.o.o., Trzin – splošni
drobni inventar,

15. Sanolabor, d.d., Ljubljana – iz-
delki iz tekstila (vse tri podskupine), instru-
mentarij in splošni drobni inventar,

16. Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.
– operacijsko perilo, delovna oblačila in
obuvala,

17. Agent trade, d.o.o., Dravograd –
splošni drobni inventar.

S ponudniki, ki jim je priznana sposob-
nost bo naročnik sklenil pogodbe o dobavi
blaga.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelki iz tekstila, instru-
mentarij in splošni drobni inventar.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2120.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 8120/1999/967 Ob-3723
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Pri ocenjevanju ponudb za dobavo kabla

so bila upoštevana naslednja merila:
– skupna ponudbena cena (48%),
– plačilni pogoji (3%),
– ISO standard (4%),
– potrjene pozitivne reference (10%),
– tehnični pogoji (35%).
Pri ocenjevanju ponudb za montažo kab-

la so bila upoštevana naslednja merila:
– skupna ponudbena cena (48%),
– plačilni pogoji (3%),
– ISO standard (4%),
– potrjene pozitivne reference (45%).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-

nih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektrotehna Elex, Interna-
tional trade, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža viso-
konapetostnega kabla.

7. Pogodbena vrednost: 14,228.178
SIT.

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

be: 25,793.940 SIT, 12,610.562 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8120/1999/967 Ob-3724
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena (48%),
– plačilni pogoji (3%),
– ISO standard (4%),
– potrjene pozitivne reference (10%),
– tehnični pogoji (35%).
Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-

nih merilih prejeli najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Podlog.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava visokonapetost-
ne opreme.

7. Pogodbena vrednost: 20,072.737
SIT.

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

be: 28,503.995 SIT, 20,072.737 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8120/1999/967 Ob-3725

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Za dobavo obešalnega materiala:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (10% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca obe-
šalnega materiala na objektih ELES-a (17%
delež);

Poleg tega bo pri ocenjevanju ponudb
upoštevano še naslednje nadstandardno
merilo:

– kompatibilnost na dobavljeno opremo
(15% delež).

Za dobavo vrvi:
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (10% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca vrvi na
objektih ELES-a (17% delež);

Za dobavo kapastih steklenih izolator-
jev:

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstni material na objektih ELES-a (10% de-
lež),

– pozitivne reference proizvajalca kapa-
stih steklenih izolatorjev na objektih ELES-a
(17% delež);

Izbrani dobavitelji so po zgoraj navede-
nih merilih prejeli najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za dobavo obešalnega materiala se kot
najugodnejša ponudba izbere ponudba po-
nudnika Dalen, d.o.o., Šlandrova 10, Ljub-
ljana,

– za dobavo izolatorjev, se kot najugod-
nejša ponudba izbere ponudba ponudnika
Elektronabava, d.d., Cesta 24. junija 3,
Ljubljana,

– za dobavo vrvi, se kot najugodnejša
ponudba izbere ponudba ponudnika Elek-
trotehna – ELEX, International trade, d.o.o.,
Dunajska 21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– za obešalni material: RTP Podlog, Pe-

kre (Maribor), Nova Gorica, Kleče (Ljublja-
na) – razloženo,

– za vrv: RTP Pekre (Maribor) – razlože-
no,

– za izolatorje: RTP Nova Gorica, Pod-
log, Kleče (Ljubljana) in Pekre (Maribor) –
razloženo.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava obešalnega ma-
teriala po specifikaciji iz ponudbene do-
kumentacije, 70.000 m vrvi in 10.800
izolatorjev.

7. Pogodbena vrednost:
– obešalni material: 20,237.205,10 SIT,
– izolatorje: 17,767.150 SIT,
– vrv: 5,337.570 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za obešalni material: 3,
– za izolatorje: 4,
– za vrv: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za obešalni material: 22,529.005 SIT,

17,660.591,60 SIT,
– za izolatorje: 18,394.170 SIT,

16,870.938 SIT,
– za vrv: 7,700.768,50 SIT, 5,337.570

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-3826
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Pedenj-

ped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana (vse točke, razen
13. in 14. točke),

– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-
kova ul. 5, 2000 Maribor,

– Pomurske mlekarne, Industrijska
10, 9000 Murska Sobota,

– Agroind Vipava, Vinarska c. 5, Vipa-
va,

– Mlekarna Planika Kobarid, Gregor-
čičeva 32, 5222 Kobarid (1. do 5. točke,
7. do 10. ter 14. in 17. točka);

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

– Mira Cigut, s.p., Mesarija Lajči, Žab-
nica 12, Notranje Gorice,

– Emona mesna industrija Zalog,
Agrokombinatska 63, 1129 Ljubljana-Zalog,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
1150 Ptuj (od 5. do 9. točke),

– Litijska mesarija, d.d., Slatna 2,
1275 Šmartno pri Litiji,

– Jurmes, d.d., Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur (samo 4. točka);

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Brumec Ručigaj, Testenova 55, Lo-
ka Mengeš;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Lahov stari mlin, Suzana Lah, s.p.,

Mladinska ul. 19, 2314 Zg. Polskava,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno

29, 1000 Ljubljana,
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,

2255 Vitomarci (34. in 42. točka),
– Mercator KZ Stična, C. II. grupe

odredov 17, 1295 Ivančna Gorica (8. in
22. točka),

– Domačija Dežman, Potočnik Andrej,
Prežganje 10, 1129 Ljubljana Zalog (42.
točka),

– Domačija Kostevc, Hribar Srečko,
Vida, Vnajnarje 7, 1260 Ljubljana Polje (29.,
32., 34. in 41. točka);

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Agro Mrkac, d.o.o., C. v Šmartno
29, 1000 Ljubljana (15. in 16. točka),

– Brumec Ručigaj, Testenova 55, Lo-
ka Mengeš (od 1. do 16. točke),

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, 5270 Ajdovščina,
– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Gusto, Avgust Gregorčič s.p., Pre-

sad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
– ŽITO, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (od 11. do
22. točke),

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica (11., 14., 16., 18., 19.,
20. in 22. točka),

– Žito Mlini, d.o.o., Šmartinska c.
154, 1000 Ljubljana (od 3. do 10. točke);

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– ŽITO, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica;

11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – razpisni obrazec 7j:

– ŽITO, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

– PEKS Škofja Loka, Kidričeva 53,
Škofja Loka,

– Rampek, družba za proizvodnjo in
trgovino, Šmartinska 152, Ljubljana;

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Mercator PS, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

– ŽITO Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Pedenjped, Ca-
rutova 6, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 52.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,906.199,55 SIT, 409.158 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: 4 po-
nudbe so bile nepopolne.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1744.

Vrtec Pedenjped

Ob-3827
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
061/18-89-409.

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

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po sklepu revizijske komisije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ni dodelitve.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava plinomerov in re-
gulatorjev tlaka.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-404.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Ob-3828

1. Naročnik, poštni naslov: Dom Petra
Uzarja, Ročevnica 58, Tržič.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najugodnejša cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kurilno olje EL 113.000 l.

7. Pogodbena vrednost: 5,100.000 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 4,938.100 SIT, 4,576.500 SIT.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne  2. 4. 1999.

Dom Petra Uzarja Tržič

Št. 740-006/99 Ob-3711

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Datum izbire: 23. 4.1999.

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: razmerje ce-
na / uporabna vrednost opreme, dobavni
rok, obseg parametrov sistema, ki jih je mož-
no centralno nadzirati na daljavo, sodob-
nost opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AIRSYS NAVIGATION SYS-
TEMS GmbH, Postfach 40 07 49, D-70407
Stuttgart, Germany.

6.  (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sistemi VOR/DME
431/FSD-40 (radionavigacijski sistem
za nadzor letalskega prometa).

7. Pogodbena vrednost: 343.159,00
EURO.

8.

9.  Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 349.793,00 EURO, 343.159,00
EURO.

11., 12., 13. 
Ministrstvo za promet in zveze,

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

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

Ob-3593
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno

gasilsko društvo Laško, Trubarjeva ulica 22,
Laško.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 22. april 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je ponudil naj-
ugodnejšo kombinacijo roka izpolnitve ob-
veznosti-rok izgradnje, opcijo ponudbe,
vrednost ponudbe, vrednotenje starega ga-
silskega doma ter nudi kredit naročniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Gradis GP Celje d.d.,
Ulica XIV. divizije 10, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, obrt-
niška dela, elektroinstalacije, vodovod
in kanalizacija, ogrevanje in prezrače-
vanje, zunanja ureditev.

Dela se bodo izvajala v Laškem.
7. Pogodbena vrednost: 98,814.338

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102,020.213 SIT in 95,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 14, z dne
12. 3. 1999.

Prostovoljno gasilsko društvo Laško

Ob-3594
1. Naročnik, poštni naslov: Župnijski

urad Škocjan, 8275 Škocjan.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega izvajalca.

3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: refe-

rence, plačilni pogoji, cenovno ugodna po-
nudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SL-Inženiring, Boršt d.o.o.,
Cerklje ob Krki.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniška
dela, ki jih določa program sanacije na
cerkvi Sv. Jurija v Močvirju.

7. Pogodbena vrednost:
11,876.495,30 SIT.

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

13,640.457 SIT, 11,094.174 SIT.
11., 12.

13. Datum in št. objave razpisa v Urad-
nem listu RS: Ur. l. RS, št. 20-22, z dne
2. 4. 1999, Št. 660-3/99.

Župnijski urad Škocjan

Št. 311/2/99-35204-05/99 Ob-3596
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Colatio plin d.o.o.,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

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

3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: IMP Promont - Monta-
ža, Pot k sejmišču 30, p.p. 4957, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja dela plino-
vodnega omrežja po Cankarjevi ulici in
avtobusna postaja ter Kreševa ulica.

7. Pogodbena vrednost: 10,043.736,32
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

10,043.796,32 SIT; 10,038.796,91 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23-24, z dne 10. 4. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec
Colatio plin d.o.o.

Št. 2303-6/99 Ob-3653
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p. p. 2044, faks
061/17-10-503.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po ocenjevalnih kriterijih iz razpi-
sne dokumentacije je bil ponudnik najbolje
ocenjen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Gradnje, Šo-
štanj, Ravne 103c.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in prenova
stanovanjske stavbe pristava h graščini
Turn, Cesta talcev 15, Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 146,312.095
SIT (ključ v roke).

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

be: 175,736.179 SIT, 146,312.075 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2100.

Stanovanjski sklad RS

Št. 67/99-10 Ob-3658
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trebnje, 8210 Trebnje, Goliev trg 3.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitve.
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3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Stavbno kleparstvo Zupan-
čič Alojz, s.p., Štefan 23, 8210 Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava kritine in
izvršitev kleparskih del na objektu
Zdravstvenega doma Trebnje, Goliev trg
3.

7. Pogodbena vrednost: 11,441.108
SIT.

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

be: 14,081.297 SIT, 11,441.108 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Zdravstveni dom Trebnje

Ob-3659
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ima ustrezne reference
za vsa razpisana dela, ima sprejemljiv rok za
izvedbo del in je cenovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba sanacije vo-
zišč na cestno-železniških prehodih Pra-
gersko in Ranca na odseku proge Pra-
gersko–Šentilj ter Središče na progi Pra-
gersko–Središče.

7. Pogodbena vrednost:
20,510.484,15 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,744.366 SIT, 20,510.484,15 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2502.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 8/6-1/462-4-2/99 Ob-3660
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok izdelave,
reference izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Ljubljana,
Kamniška 41, 1109 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

1. kabelska kanalizacija v Idriji,
2. HFC omrežje v Idriji,

3. glavna sprejemna postaja v Idriji.
7. Pogodbena vrednost:

1. 39,633.926 SIT,
2. 49,989.500 SIT,
3. 19,587.000 SIT.

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

be:
1. kabelska kanalizacija v Idriji:

75,018.129 SIT, 39,633.926 SIT,
2. HFC omrežje v Idriji: 73,575.556

SIT, 49,989.500 SIT,
3. glavna sprejemna postaja v Idriji:

29,559.460 SIT, 19,587.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1710.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Nova Gorica

Št. 404-08-423/98 Ob-3661
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, kont. oseba Boris Janša,
univ. dipl. inž. arh., tel. 061/171-2831 in
faks 061/171-1637.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vse ponudbe so ocenjene in toč-
kovane po kriterijih iz razpisne dokumenta-
cije in je izbran ponudnik, ki je zbral največ
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izolacija Zorman, d.o.o. iz
Kamnika, Gornji log 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija celotne stre-
he na objektu Gimnazija – št. tablice:
10504 – (Kardeljeva ploščad 19 v Ljub-
ljani) in izvedba gradbeno obrtniških del
v notranjosti objekta po ponudbenem
predračunu, ki je bil sestavni del razpi-
sne dokumentacije za JN
MORS/BO-G2/99.

7. Pogodbena vrednost: 30,979.516
SIT. SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,956.535,90 SIT, 35,985.316 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: sklad-
no z razpisno dokumentacijo (glej navodila
za izdelavo ponudbe – točko 16!) je naroč-
nik odločil, da zmanjša prvotni obseg del v
notranjosti objekta Gimnazija in so vse po-
nudbe zmanjšane za znesek postavke 3.4.
zamenjava tlaka iz gume v pritličju objekta).

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, pod št.
1002 (404-08-423/99).

Ministrstvo za obrambo
Uprava gradbene, stanovanjske

in splošne zadeve

Št. 1/54-99 Ob-3662
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Vrhnika, Ulica 6. maja, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo V. I. P., Pih-
ner Viljem, s.p., Gradišče 19, 1360 Vrhni-
ka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela prenove otroškega
dispanzerja v Zdravstvenem domu na
Vrhniki.

7. Pogodbena vrednost: 17,004.174
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4 popolne, 1

nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,115.600 SIT, 15,956.452 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Zdravstveni dom Vrhnika

Ob-3663
1. Naročnik, poštni naslov: RTC Golte,

Radegunda 13c, Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z merili po razpisni do-
kumentaciji je izbran ponudnik dosegel naj-
boljšo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje, Pre-
šernova c. 9a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ČN za čiščenje od-
padnih vod Golte 2 × 300 PE.

7. Pogodbena vrednost: 24,732.501
SIT.

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

be: 36,694.800 SIT, 22,080.778 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1664.

RTC Golte, Mozirje

Ob-3671
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 42. člen.

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija, kreditiranje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1,
1236 Trzin.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade Trg
OF 14 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 24,865.032
SIT.

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

be: 26,840.153 SIT, 24,865.032 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24 z dne 27. 3. 1998.

Mestna občina Ljubljana

Št. 40310/0036/99 07 Ob-3672
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference za to-
vrstna dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Granit, d.d., Titova 87,
2310 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova strehe na ob-
jektu KPC Narodni dom Maribor, kraj iz-
vedbe: Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,403.244
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,284.042
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,293.417 SIT, 15,403.244 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2083.

Mestna občina Maribor

Št. 40310/0033/99 0700 10 Ob-3744
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo in mon-
tažo PVC oken.

3. Datum izbire: odpiranje 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): samo ena popolna ponudba. Jav-
ni razpis bo ponovljen.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2228.

Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 010712 Ob-3664
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1113 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 92,785.620,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 98,542.351,10 SIT in 92,785.620,70
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010712 Ob-3665
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
ulici Za krajem in Kovaški ulici.

7. Pogodbena vrednost: 57,669.503,63
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,558.181,21 SIT in 57,669.503,63
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010712 Ob-3666
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1113 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 213,718.589,29
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 227,623.750 SIT in 213,718.589,29
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010712 Ob-3667
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, 1104 Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 42,492.055,15
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,176.125,50 SIT in 42,492.055,15
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 010712 Ob-3668
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CMC inženiring, d.o.o., Tbi-
lisijska 81, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba povezovalne-
ga kanala ob Velikem Galjevcu.

7. Pogodbena vrednost: 113,017.271,54
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 122,133.521,10 SIT in
113,017.271,54 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010712 Ob-3669
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Prenova gradbenik, d.o.o.,
Stanežiče 39, 1210 Ljubljana Šentvid.

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

7. Pogodbena vrednost: 110,301.866,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 117,715.289,90 SIT in
110,301.866,10 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010712 Ob-3670
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garan-
cija na izvedena dela

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava kanala po
Pokopališki ulici in Kavčičevi ulici.

7. Pogodbena vrednost:
43,612.856,80 SIT.

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

be: 52,913.399,70 SIT in 43,612.856,80
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 41/97
in 43/97; izid v Uradnem listu RS, št. 67/97
in 9/98.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/93 Ob-3702
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Maribor.

Kraj izvedbe: Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 79,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 139.582.310,65 SIT,
119.510.832,20 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1966.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3703
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, Lendavska 62, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Murska Sobota.

Kraj izvedbe: Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 36,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62.951.294,67 SIT, 55.676.444,25
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1972.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3704
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj. Je-
zerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Kranj.

Kraj izvedbe: Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 70,000.000

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

be: 117.848.918,96 SIT, 110.254.616
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1970.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3705
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Novo mesto.

Kraj izvedbe: Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 89,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
159.422.183,82 SIT, 139.735.523 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1971.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3706
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Celje.

Kraj izvedbe: Celje.
7. Pogodbena vrednost: 77,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

119.086.211,20 SIT, 108.017.954 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1964.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3707
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Ptuj.

Kraj izvedbe: Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 28,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46.921.118 SIT, 41.669.676,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1969.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3708
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Nova Gorica.

Kraj izvedbe: Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 57,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 102.389.343 SIT, 94.098.274,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1968.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3709
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana (kot vodilni
partner).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Ljubljana.

Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 91,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

158.272.984,59 SIT, 142.369.843,79 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1967.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-3710
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper, Uli-
ca 15.maja 14 , 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe del: obnova talnih obe-
ležb na področju CP Koper.

Kraj izvedbe: Koper.
7. Pogodbena vrednost: 83,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

132.236.564,70 SIT, 140.979.417 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1965.

Direkcija RS za ceste

Št. 05-607/99 Ob-3824
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta
prvih borcev 9, 8250 Brežice, tel 0608 61
119.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev (19. člen ZJN).

3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najugod-

nejša cena in druga merila iz razpisne doku-
mentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje
d.d., 8000 Novo mesto, Trdinova 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Šentlenart zbirni kanal B8, Šentlenart,
Brežice.

7. Pogodbena vrednost: 113,022.686
SIT.

8., 9.
10. Število prejetih ponudb: 4.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 135,161.932 SIT, 113,022.686 SIT.
12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije Ur. l. RS,
št.13/99, z dne 5. 3. 1999 št. 05-267/99.

14.
Komunalno stanovanjsko

podjetje Brežice, d.d.

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

o izidu razpisa storitev

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

Ob-3588
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, izvedbeni rok,
reference, razpoložljiva oprema in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo - IKPIR,
Jamova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba naloge »Analiza gibanja tal med po-
tresi v Sloveniji«.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,682.557 SIT in 1,500.000 SIT.
11., 12., 13.

Uprava RS za geofiziko
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Št. 404-64/99 Ob-3589
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, izvedbeni rok,
reference, razpoložljiva oprema in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hadrihova 4, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: inženi-
ring in projektiranje pri izgradnji dvanaj-
stih potresnih opazovalnic na območju
Slovenije.

7. Pogodbena vrednost: 6,584.075 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6.584.075 SIT.
11., 12., 13.

Uprava RS za geofiziko

Št. 404-63/99 Ob-3590
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, izvedbeni rok,
reference, razpoložljiva oprema in druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo-IKPIR, Ja-
mova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba naloge »Potresno opazovanje v nase-
ljih in gradbenih objektih«.

7. Pogodbena vrednost: 1,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,231.743 SIT in 1,900.000 SIT.
11., 12., 13.

Uprava RS za geofiziko

Št. 01184 Ob-3679
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2.
3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena za posamezno vrsto, delo
na posameznem območju.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

PE Maribor:
– za popravilo avtoelektrike: Cizerl Er-

nest, s.p., Nasipna 81, Maribor,
– vzdrževanje vozil: Štajerski avtodom,

d.d., Tržaška 38, Maribor,
– vzdrževanje vozil Iveco: Dumida,

d.o.o., Kidričeva 16, Lenart;
PE Ljubljana:

– vzdrževanje vozil: TAM Mercedes: Av-
tocommerce, d.d., Baragova 5, Ljubljana,

– vulkanizerske storitve: Avtonabava,
Zvezna ul. 2a, Ljubljana,

– vzdrževanje vozil (ostala): Real,
d.d.,Vodovodna 93, Ljubljana,

– vzdrževanje vozil Iveco: Avtoteh-
na,d.d., Celovška 175, Ljubljana,

– vzdrževanje vozil za območje Litija,Tr-
bovlje, Zagorje, Hrastnik, Radeče, izbere
ponudnik Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška
108, Ljubljana;

Ponovitev razpisa za avtokleparska dela.
PE Novo mesto:
– vzdrževanje vozil: za območje Bele

Krajine: Vrtin, d.o.o., Ul. Kočevje 21, Črno-
melj,

– za območje Novega mesta: KZ Krka,
z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto,

– za območje Sevnica, Studenec, Blan-
ka, Raka, Šentjernej, Kostanjevica, Škoc-
jan, Šmarješke Toplice, Otočec, se izbere:
Avto center Bogdan Krašna, s.p., Škocjan
22, Škocjan,

– za vzdrževanje Fiat: Avto Trebnje,
d.o.o., Glavarjeva 10, Ljubljana;

PE Nova Gorica:
– vzdrževanje vozil: za območje Tolmi-

na: PSC, d.o.o., Poljubinj 89F, Tolmin,
– vzdrževanje vozil Fiat avtomobilov:

Gamsport, d.o.o., Mučeniška 15, Kobarid,
– za avtokleparska dela: Avtoklepars-

tvo-avtoličarstvo Marko Skočir, s.p., Volče
98, Tolmin,

– za območje Sp. Idrije, Idrije, Cerkno,
Črni vrh in Godovič, izbere ponudnik Frelih,
d.o.o., Ob potoku 2, Žiri;

Ponovitev razpisa za avtokleparska dela
za območje Nove Gorice in Ajdovščine.

PE Celje:
– vzdrževanje vozil (ostala vozila): Stik,

s.p., Grobelno 136a, Grobelno;
PE Koper:
– vzdrževanje vozil: Merkator Trgoavto

Koper, Pristaniška 43c, Koper;
PE Kranj:
– za območje Kranja izbere ponudnik Av-

to servis ATT, d.o.o., Mirka Vadnova 13,
Kranj,

– za območje Jesenic izbere ponudnik
ASP, d.o.o., Finžgarjeva 2, Jesenice,

– za območje Žiri in Sovodenj izbere po-
nudnik Frelih, d.o.o., Ob potoku 2, Žiri;

PE Murska Sobota:
– za vzdrževanje vozil: Agroservis, d.d.,

Koroška 58, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-

ževanje vozil, avtokleparska, avtoelek-
trikarska dela.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: na delovno uro 4.950 SIT, 1.800 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999;
Ob-1388.

Pošta Slovenije,d.o.o., Maribor

Št. 096-11/99 Ob-3688
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Novo mesto, Kandijska 21.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca za dostavo malic za delavce naroč-
nika (s prevzemom delavke).

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspel razpis, se ponovi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: obja-
va razpisa dne 10. 4. 1999; Ob-2500.

12.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 096-12/99 Ob-3689
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Murska Sobota, Slovenska ulica 2.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca čiščenja poslovnih prostorov (s
prevzemom delavk).

3. Datum izbire: brez dodelitve naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neuspel razpis, se ponovi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: obja-
va rzapisa dne 10. 4. 1999; Ob-2501.

12.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 2463 Ob-3690
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Predmet naročila 3.1. izvajanje prevoz-
niških storitev materiala: Vinko Zajc, s.p., Ve-
lika Ilova gora, Videm Dobrepolje in Tomaž
Maver, s.p., Velike Reberce 1, Zagradec.

Predmet naročila 3.2., izvajanje del z
nakladačem: najugodnejši ponudnik se ne
izbere, ker je bila predložena le ena popol-
na ponudba.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje prevozniških storitev materiala v le-
tu 1999 za odlagališče komunalnih od-
padkov Barje v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
Predmet naročila 3.1.:
– obratovlna ura: 3.600 SIT/uro,
– 1 m3 prepeljanega materiala na relaciji

kamnolom Verd – odlagališče Barje: 650
SIT/m3,
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– 1 m3 prepeljanega materiala znotraj od-
lagališča: 118 SIT/m3.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
Predmet naročila 3.1.:
– obratovalna ura: 3.600 SIT/uro, 3.500

SIT/uro,
– 1 m3 prepeljanega materiala na relaciji

kamnolom Verd – odlagališče Barje: 695
SIT/m3, 620 SIT/m3,

– 1 m3 prepeljanega materiala znotraj od-
lagališča: 180 SIT/m3, 118 SIT/m3.

11., 12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Št 321-01/99 Ob-3691
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Šo-

štanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (18. člen ZJN): razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, skupna vrednost razpi-
sanih del, ustreznost delovnih sredstev, rok
plačila, fiksnost cen, posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Na-
zarje, d.d., Savinjska cesta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest na področju Obči-
ne Šoštanj v zasebnih in državnih goz-
dovih v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 7,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: s prometnim davkom 6,063.993 SIT,
5,692.440 SIT.

Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: z
davkom na dodano vrednost 6,774.171
SIT, 6,038.569 SIT.

11., 12.
Občina Šoštanj

Št. 2.0.-1359/99 Ob-3692
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN):  javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) najnižja cena: 50%,
b) krajši roki popravila: 40%,
c) boljše reference za delo: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Centralne delavnice, d.d., Zaloška

217, Ljubljana,
– TVT Nova družba za proizvodnjo vozil,

d.o.o., Maribor, Preradovičeva 22, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
Centralne delavnice, d.d.,
– priklopnik 5/13 GP,
– dvigalo EDK 750 SP,
– voz za dvigalo SP,
– orodni voz za dvigalo SP,
– priklopnik SP RP-033 GP,
– priklopnik SP RP-034 GP,
– voz za led SP,

– TMD 911-123 GP,
– merilni voz MP.
TVT Nova družba za proizvodnjo vozil,

d.o.o., Maribor
– TMD 915-204 GP,
– TMD 911-208.
7. Pogodbena vrednost:
– Centralne delavnice, d.d.:

62,226.345 SIT,
– TVT Nova: 23,108.633,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 159/99 Ob-3693
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbov-

lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, Trbov-
lje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: datum odpiranja: 13. 4.
1999, datum ocenitve: 13. 4. 1999.

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: vsi kriteriji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Omnikom, d.o.o., Trbovlje,
Šuštarejva 7, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve
iz razpisne dokumentacije za nabavo stori-
tev popravila batnic in cilindrov hidra-
vličnega podporja.

7. Pogodbena vrednost:
Ocenjana vrednost sklopov:
– sklop 1: 497.007 SIT,
– sklop 2: 2,764.016 SIT,
– sklop 3: 5,175.159 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 2 ponudbe za 1 sklop,
– 3 ponudbe za 2 sklop,
– 3 ponudbe za 3 sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najvišja:
– sklop 1: 1,239.200 SIT,
– sklop 2: 2,764.016 SIT,
– sklop 3: 6,431,045 SIT,
– najnižja:
– sklop 1: 497.007 SIT,
– sklop 2: 2,110.000 SIT,
– sklop 3: 5,175.159 SIT.
11., 12.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 403-6/99-3 Ob-3694
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Železna cesta
18, Ljubljana, faks 061/302-534.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999,
Ob-1244, za pripravo in izvedbo oglaše-
valske akcije in distribucijo medijskih
sporočil “varovanje potrošnika” ob uved-

bi davka na dodano vrednost v Republi-
ki Sloveniji, je do v razpisu predvidenega
roka prispelo šest veljavnih ponudb.

V postopku ugotavljanja popolnosti po-
sameznih ponudb so bili izločeni štirje poud-
niki, tako da sta ostali dve popolni ponudbi,
pri katerih je bilo ugotovljeno, da ponujene
kreativne rešitve ne dosegajo ciljev oglaše-
valske akcije v celoti, kot so bili opredeljeni
v razpisni dokumentaciji in se zato ne odda
javno naročilo nobenemu od ponudnikov.

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

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ponovljeni razpis za to naročilo je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 12 z dne
26. 2. 1999 Ob-1244.

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 36/99 Ob-3829
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, Škofljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvjalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference s
področja razpisanih del, plačilni pogoji, ce-
lovitost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška c. 10, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lo-
kalnih cest in javnih poti v letu 1999–
2001 na območju Občine Škofljica.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Občina Škofljica

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 663-05-466/99-09 Ob-3715
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izbrani
izvajalec je edini, ki je usposobljen za izved-
bo naročila, razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi kadri in avtorskimi
pravicami nad aplikacijskimi programi za iz-
vajanje mesečnih obdelav.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost kakovostno, v zahte-
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vanem roku in po ugodni ceni izvedba jav-
nega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RAIS, d.o.o., Jamova 39,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje vzpostavljenega informacij-
sko podprtega računalniškega sistema
ter redno in nemoteno izvajanje meseč-
nih obdelav za obveznosti po zakonu o
družinskih prejemkih.

7. Pogodbena vrednost: 48,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: okvirna vrednost ponudbe je
48,000.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je izdelal informacijsko podprt
računalniški sistem za izvajanje zakona o
družinskih prejemkih in on line povezavo
med centralnim računalnikom in lokalnimi
strežniki na centrih za socialno delo.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-3716

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija je ugotovila, da je za
navedene storitve usposobljen samo en po-
nudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s
pravicami intelektualne lastnine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: in-
ženirske storitve na projektu zamenjave
uparjalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 16,369.530
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: s stra-
ni NEK je za navedene storitve ustrezen
navedeni izvajalec.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 847/7417 Ob-3717

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naročila,

ki je bila imenovana s sklepom ob pričetku
oddaje javnega naročila št. UN/DV-22 z dne
20. 4. 1999 je na podlagi dokumentacije
prejete od inženirske službe ugotovila, da je
firma OAO Technology Solutions edini, na-
ma znan, kvalitetni in renomirani izvajalec za
izdelavo analize pomanjkljivosti pohištva v
glavni kontrolni sobi NEK-a (upoštevajoči
zahteve operative in principe ergonomije) in
izdelavo novega shematskega načrta za po-
hištvo v simulatorski kontrolni sobi.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki in us-
trezni strokovni kader.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: OAO Technology Solutions,
2395 Pleasantdale Rd., Suite 5, Atlanta,
GA 30340, U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
ročanje inženirske usluge za izdelavo
analize pomanjkljivosti pohištva v glav-
ni kontrolni sobi NEK-a (upoštevajoči
zahteve operative in principe ergonomi-
je) in izdelavo novega shematskega na-
črta za pohištvo v simulatorski kontrolni
sobi.

7. Pogodbena vrednost: 6,501.884 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti blaga za nabavo kontrastov za po-
trebe RTG oddelka Splošne bolnišnice Izo-
la, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 30. 4. 1999, Št. 293/99,
Ob-3234 se v 6. točki datum popravi in
pravilno glasi:

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi, na
naslovu naročnika – odpiranje kvalifikacij-
skega in predmetnega dela.

Uredništvo

Št. 123 Ob-3718

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/461-578.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava oseb-
nih računalnikov z monitorji (35 kom),
tiskalniki laserski (6 kom), tiskalniki ma-
trični (6 kom), VT terminali (6 kom).

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 12,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
do konca leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, javna naročila (R.
Potočnik).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokument-
acija bo na razpolago do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Bolnišnice Golnik-KOPA, ozi-
roma na ŽR št. 51500-603-34158.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 7. 6. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj – ponudba in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila (sku-
pine oziroma podskupine). Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob
12. uri v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba za čas do
zaključka dobave blaga.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji opredeljeni v 40. členu
ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 4. točko.

10.
Bolnišnica Golnik-KOPA
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Popravek

Št. 122-1/99 Ob-3833
V javnem naročilu za prevajalske in lek-

torske storitve, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2995,
Št. 122-1/99, se 6.(a) in 7. točka pravilno
glasita:

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko pred-
ložijo svoje prijave za udeležbo na razpisu,
ki morajo biti napisane v slovenskem jeziku,
najkasneje do 2. junija 1999 do 11. ure.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
do  2.  junija  1999  ob  12.  uri,  v
dvorani Servisa skupnih služb vlade na
Langusovi 4, Ljubljana.

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve

Št. 360-49/99 Ob-3734
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
Koper, 271-907.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) izdelava projektne dokumentacije
oziroma popisov potrebnih del,

b) izvajanje strokovnega in finančne-
ga nadzora pri prenovah poslovnih pro-
storov, stanovanj in stanovanjskih hiš v
lasti Mestne občine Koper.

Ponudniki lahko kandidirajo posamezno
ali za oba sklopa razpisanih nalog.

Vrednost naročila se bo določila glede
na obseg in predmet načrtovanega dela.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: ob-

dobje do 31. 12. 1999 oziroma do sprejet-
ja proračuna za leto 2000, vendar najka-
sneje do 31. 5. 2000, in sicer od dneva
sprejetja sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004 s pripisom: za
javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno).

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 360-50/99 Ob-3735
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 271-907.

2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ko-
per.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje
gradbenih, obrtniških in instalaterskih
del pri izvajanju tekočega vzdrževanja
in intervencij v poslovnih prostorih, sta-
novanjih in stanovanjskih hišah v lasti
Mestne občine Koper.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: vrednost

naročila se bo določila po ceniku Mestne
občine Koper glede na obseg in predmet
načrtovanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje do
31. 12. 1999 oziroma do sprejetja prora-
čuna za leto 1999, vendar najkasneje do
31. 5. 2000, in sicer od dneva sprejetja
sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
sprejemna pisarna Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper 51400-630-90004, s pripisom: za
javni razpis za ugotavljanje sposobnosti.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 15. 6. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje
desno).

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 11. uri, Urad za nepremič-
nine Mestne občine Koper, soba 004 (prit-
ličje).

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ugotovitvena odločba o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti, po-
ravnani davki in prispevki, reference za to-
vrstna dela, potrjena uporaba predloženih
cenikov.

10.
Mestna občina Koper

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 6. 1999 ob 13. uri, Urad za nepremič-
nine Mestne občine Koper, soba 004 (prit-
ličje).

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ugotovitvena odločba o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti, pla-
čani davki in prispevki, reference za tovrst-
na dela,

10., 11., 12.
Mestna občina Koper

Javni razpisi

Ob-3835
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evrop-
skih skupnosti o uresničevanju ukrepov o
finančnih, tehničnih in drugih oblikah sodelo-
vanja (Uradni list RS, št 17/93), v zvezi z 9.
točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) ter
117. in 118. člena pravil in postopkov EU za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

javni razpis za izbiro dobavitelja
veterinarske opreme, ki je namenjena

Veterinarski upravi RS, Veterinarskemu
Zavodu Slovenije ter Veterinarskemu

inštitutu na Veterinarski fakulteti
Univerze v Ljubljani

ki jo financira Evropska komisija iz sred-
stev PHARE, v okviru Državnega operativ-
nega programa za Slovenijo
(SL-9704.01.01).

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske Unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Predmet razpisa je izbor dobavitelja za

dobavo opreme za potrebe Veterinarske
uprave RS, Veterinarskega Zavoda Slovenije
ter Veterinarskega inštituta na Veterinarski
fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer za:

– sklop 1:
– oprema za nujno cepljenje – Slinav-

ka in parkljevka,
– oprema za prvo pomoč na mejnih

inšpekcijskih postajah,
– oprema za pregledovanje in vzorče-

nje živali;
– sklop 2:

– oprema za higieno hrane,
– analitična oprema za mejne inšpek-

cijske postaje,
– oprema za vzorčenje proizvodov;

– sklop 3:
– ELISA oprema za Veterinarski zavod

Slovenije;
– sklop 4:

– različna laboratorijska oprema za Ve-
terinarski inštitut;
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– sklop 5:
– varnostni kabineti;

– sklop 6:
– oprema za molekularno biologijo;

– sklop 7:
– Hipercentrična reakcija in modul za

shranjevanje (Hypercentre reaction and sto-
rage module);

– sklop 8:
– oprema za plinsko kromatografijo;

– sklop 9:
– UV spektrometer.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali pa za posamezne dele. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v Tehničnih specifikacijah.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godb

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priorčnik za decentraliziran im-
plementacijski sistem (DIS Manual EU/97).
Pogoji pogodbe bodo ustrezali splošnim po-
gojem za pogodbe za dobavo blaga. Naroč-
nik ni obvezan sprejeti niti najcenejše, niti
katerekoli od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

– navodilom ponudnikov za pogodbe za
dobavo blaga,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobavo blaga,

– tehničnim specifikacijam,
– formatu ponudenega predračuna,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga (Splo-
šna pravila za pogodbe za dobave blaga ter
osnutek pogodbe so priloženi le v informa-
cijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, PHARE – ESPU,
Dunajska 56 – 58, Ljubljana, Slovenija, kon-
taktna oseba Mojca Mehikić, tel. 386/61
178 9068, faks 386/61 178 9155.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek za vse sklope bo

8. junija 1999 ob 10. uri na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56 – 58, 1000 Ljubljana, 6. nadstrop-
je, soba K603.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 28. junija 1999, do 15.
ure na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, PHARE – ESPU, Du-
najska 56 – 58, Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti ja-
sno označene: “Ne odpiraj – za razpis: Ve-
terinarska oprema“.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 28. junija 1999, ob 16. uri po
lokalnem času.

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

In accordance with Regulation on ratifica-
tion of Framework Agreement between the
Government of Republic of Slovenia and Eu-
ropean Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93) and
referring to Law on Public Procurement, sec-
tion 9, paragraph 1 of Article 55 (OG RS
24/97) and to Rules and Regulations for
procurement of public tenders, Articles. 117
and 118., the Republic of Slovenia, Ministry
of Agriculture, Forestry and Food issues

Invitation to Tender for Supply of
Equipment for Information System

Veterinary equipment for Veterinary
Administration of RS, Animal Health

Centre of Slovenia and Central
Veterinary Institute

is financed by the European Commis-
sion from PHARE funds in the framework of
Country Operational Programme for Slove-
nia (SL – 9704.01.01).

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
beneficiary countries of the PHARE program-
me who offer to supply goods originating
from those countries.

1. Subject
Supply of Veterinary equipment needed

for Veterinary Administration of RS, Animal
Health Centre of Slovenia and Central Veteri-
nary Institute as follows:

– LOT 1:
– emergency vaccination equipment –

Foot and Mouth disease,
– BIP equipment – First-aid equip-

ment,
– equipment for examination and sam-

pling of animals:
– LOT 2:

– food hygiene equipment,
– analytical equipment for Border Ins-

pection Posts,
– equipment for sampling of products;

– LOT 3:
– ELISA Equipment for Animal Health

Centre;
– LOT 4:

– various laboratory equipment for Ve-
terinary Institute of Slovenia;

– LOT 5:
– safety cabinets;

– LOT 6:
– equipment for molecular biology;

– LOT 7:
– Hypercentre reaction and storage

module
– LOT 8:

– gas cromatographs;
– LOT 9:

– UV Spektrophotometer.
Any tenderer may tender for all the equip-

ment or for separate lot(s). The supplies ten-
dered must confirm with the descriptions set
out in the Technical Specifications.

2. Procedures and conditions for award
of contracts

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual,
EU/97). The conditions of contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not

bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
– Technical Specifications,
– Schedule of Prices,
– General Regulations for Tenders,
(General Conditions for Award of Supply

Contracts is attached for information only).
These documents constitute the comple-

te tender dossier and may be obtained free
of charge by written request from: Ministry of
Agriculture, Forestry and Food, PHARE
ESPU, Dunajska 56 – 58, 1000 Ljubljana;
Contact Person: Ms. Mojca Mehikić, Phone:
386/61-178-9068, fax.:
386/61-178-9155.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 4 weeks
after publication of this announcement in the
Official Gazette.

4. Clarification meeting
A clarification meeting for all lots will be

held on the 8th of June 1999 at 10:00, 6th
floor, room K603.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelop must be sub-

mitted at latest on 28th of June 1999 at 3:00
p.m. to: Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, PHARE ESPU, Dunajska 56 – 58,
1000 Ljubljana, Slovenia. The envelope has
to be marked: “Do not open – for Tender –
Veterinary Equipment“. They will be opened
in public session on the same day at 4 p.m.
local time at the same address.

Republic of Slovenia, Ministry of
Agriculture, Forestry and Food

Ob-3739
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado RS in Komisijo
Evropskih skupnosti o uresničevanju ukre-
pov o finančnih, tehničnih in drugih oblikah
sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v zvezi z
9. točko prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter
117. in 118. člen pravil in postopkov EU za
izvedbo javnih razpisov, objavlja Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis za izbiro dobavitelja
fitosanitarne opreme, ki je namenjena

Kmetijskemu Inštitutu Slovenije,
ki jo financira Evropska komisija iz sred-

stev PHARE, v okviru Državnega operativ-
nega programa za Slovenijo
(SL-9704.01.02).

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske Unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo dobavo
blaga z izvorom v teh državah.

1. Predmet
Predmet razpisa je izbor dobavitelja za

dobavo opreme za potrebe Kmetijskega In-
štituta Slovenije, in sicer za:
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– sklop 1:
– vakuumski koncentrator ali evapo-

rator,
– zamrzovalec (–80° C);

– sklop 2:
– plinski kromatograf s selektivnim de-

tektorjem za snovi,
– plinski kromatograf z EPC detektor-

jem,
– RI detektor.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v
celoti ali pa za posamezne dele. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v tehničnih specifikacijah.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godb

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priročnik za decentraliziran im-
plementacijski sistem (DIS Manual EU/97).
Pogoji pogodbe bodo ustrezali splošnim po-
gojem za pogodbe za dobavo blaga. Naroč-
nik ni obvezan sprejeti niti najcenejše, niti
katerekoli od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

– navodilom ponudnikov za pogodbe za
dobavo blaga,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobavo blaga,

– tehničnim specifikacijam,
– formatu ponudbenega predračuna,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga (Splo-
šni pogoji za pogodbe za dobave blaga ter
osnutek pogodbe so priloženi le v informa-
cijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno
na naslednjem naslovu: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, PHARE
– ESPU, Dunajska 56-58, Ljubljana,
Slovenija, kontaktna oseba Mojca Mehikič,
telefon 386/61/178-90-68, faks
386/61/178-91-55.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto najkasneje štiri
tedne po objavi tega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do dne 24. junija 1999, do
10. ure, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, PHARE – ESPU,
Dunajska 56-58, Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti ja-
sno označene: “Ne odpiraj – za razpis: Fito-
sanitarna oprema, Kmetijski Inštitut RS”.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 24. junija 1999, ob 11. uri po
lokalnem času.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

In accordance with Regulation on ratifi-
cation of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and ot-
her forms of co-operation (OG RS 17/93)
and referring to Law on Public Procurement,

section 9, paragraph 1 of Article 55 (OG
RS 24/97) and to Rules and Regulations
for procurement of public tenders, Articles
117 and 118., the Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
issues

Invitation to Tender
for Supply of Equipment for

Phytosanitary Control Phytosanitary
equipment for Agricultural Institute of

Slovenia
is financed by the European Commis-

sion from PHARE funds in the framework of
Country Operational Programme for Slove-
nia (SL - 9704.01.02).

Participation is open in equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the be-
neficiary countries of the PHARE program-
me who offer to supply goods originating
from those countries.

1. Subject: supply of Phytosanitary
equipment needed for Agricultural Institute
of Slovenia as follows:

– LOT1:
– vacuum concentrator,
– ultralow temperature freezer;

– LOT2:
– gas cromatograph with mass selec-

tive detector,
– gas cromatograph with EPC detec-

tor,
– RI detector.

Any tenderer may tender for all lots or for
separate lot(s). The supplies tendered must
confirm with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

2. Procedures and conditions for award
of contracts

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Ma-
nual, EU/97). The conditions of contract
will comply with the General Conditions for
Supply contracts. The Contracting Authority
is not bound either to accept the lowest or
any offer or to award any contract.

3. Tender dossier
The offer must be in English and must

conform with following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts,
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts,
– Technical Specifications,
– Schedule of Prices,
– General Regulations for Tenders,
– (General Conditions for Award of Sup-

ply Contracts and Contract Form is attac-
hed for information only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Mini-
stry of Agriculture, Forestry and Food,
PHARE ESPU, Dunajska 56-58, 1000 Ljub-
ljana; Contact Person: Ms. Mojca Mehikič,
Phone: 386/61/178-90-68, fax
386/61/178-91-55.

Written requests for the Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address at latest 4 weeks
after publication of this announcement in
the Official Gazette.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelop must be sub-

mitted at latest on 24th June 1999 at 11
a.m. to: Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, PHARE ESPU, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, Slovenia. The envelope has
to be marked: “Do not open – for Tender –
Phytosanitary Equipment”. They will be ope-
ned in public session 24th June 1999 at 11
a.m. local time at the same address.

Republic of Slovenia,
Ministry of Agriculture,

Forestry and Food

Ob-3743
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi s 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97), objavlja Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za okolje in prostor

javni razpis
za nabavo opreme za Obalno
oceanografsko postajo Piran

ki jo sofinancira Evropska skupnost iz
sredstev Phare, v okviru Programa čezmej-
nega sodelovanja z Italijo 1998, projekt št.
SL-9802.2.03.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme (v

dveh sklopih) za oceanografski in ekološki
nadzor v slovenskem morju, ki ga opravlja
Obalna oceanografska postaja v Piranu.

Ponudniki se lahko prijavijo le na razpis v
celoti. Ponudba mora popolnoma ustrezati
opisu v tehničnih specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od
skrajnega roka prispetja ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen
po enoti, pridržuje pravico spremembe ob-
sega kupljenega blaga za 15% več ali manj
od količin, ki so predvidene v razpisu.

Oprema se dostavi na naslov: Nacional-
ni inštitut za biologijo, Morska biološka po-
staja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Slove-
nija.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-
godbe bodo ustrezali Splošnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše niti katerekoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v an-

gleškem jeziku in mora ustrezati naslednjim
dokumentom:

1. navodilom ponudnikom za pogod-
be za dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za
pogodbe za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
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4. obrazcu ponudbenega predraču-
na;

5. splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga.

(Splošni pogoji za pogodbe za dobave
blaga, ki se financirajo s sredstvi sklada
PHARE – skupaj z osnutkom pogodbe, so
priloženi le v vednost).

Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-
sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na na-
slovu: Nacionalni inštitut za biologijo, Mor-
ska biološka postaja Piran, Fornače 41,
6330 Piran, Slovenija, faks
+386 66 746 367, tel: +386 66 746 368,
kontaktna oseba: dr. Vlado Malačič.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 20 dni od dneva objave
tega obvestila.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 24. 6. 1999 do 12.
ure po lokalnem času na naslov: Nacionalni
inštitut za biologijo, Morska biološka posta-
ja Piran, Fornače 41, 6330 Piran, Sloveni-
ja.

Odpiranje ponudb se bo vršilo dne
24. 6. 1999 ob 13. uri po lokalnem času
na istem naslovu. Odpiranja ponudb se lah-
ko udeleži le en predstavnik ponudnika s
pismenim pooblastilom.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Fi-
nancial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 17/93) and in rela-
tion with the Point 9, Para 1 of the Art. 55 of
the Law on Public Procurement (OG RS
24/97), the Republic of Slovenia, Ministry
of Environment and Physical Planning is-
sues this

Invitation to Public Tender
for the Provision of Equipment for the
Coastal Oceanographic Station Piran

which will be co-financed by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of the Cross-border
Co-operation Programme with Italy 1998,
project No SL-9802.2.03.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe, who offer
to supply goods originating from those
countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of equipment (in two
Lots) for oceanographic and ecological
monitoring of Slovenian waters which is con-
ducted by the Marine Biological Station in
Piran.

Any Tenderer may tender only for both
of the Lots. The supplies tendered must
fully conform with the detailed description
as set out in the Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 60 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the
right to purchase, based on the unit price
tendered, 15% units less or more than the
quantities of goods indicated in appended
Schedule of Prices.

The supplies must be delivered to the
following address: Nacionalni inštitut za bi-
ologijo, Morska biološka postaja Piran, For-
nače 41, 6330 Piran, Slovenia.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, European Commission, September
1997). The conditions of Contract will com-
ply with the General Conditions for Supply
contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any Contract.

3. Tender Dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

Financed from PHARE Funds and Contract
Form are attached for Information only).

These documents constitute the com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request at the fol-
lowing address: Nacionalni inštitut za biolog-
ijo, Morska biološka postaja Piran, Fornače
41, 6330 Piran, Slovenia, faks
+386 66 746 367, tel. +386 66 746 368,
contact person: Dr. Vlado Malačič.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 20 days after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette at the latest.

4. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted, at the latest, on 24. 6. 1999, at
12.00 a.m. local time, at: Nacionalni inštitut
za biologijo, Morska biološka postaja Piran,
Fornače 41, 6330 Piran, Slovenia.

The tenders will be opened in public
session on 24. 6. 1999, at 1.00 p.m. local
time at the same address.

Only one Tenderer´s representative,
submitting the power of attorney, may at-
tend the opening session.

RS, the Ministry of Environment
and Physical Planning

Ob-3747
Ministrstvo RS za ekonomske odnose in

razvoj objavlja
razpis

za sofinanciranje projektov iz sredstev
Phare - sklada za male

projekte na območju 19 občin,
ki mejijo z Italijo: Kranjska gora, Jeseni-

ce, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči,
Brda, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Aj-

dovščina, Vipava, Sežana, Miren-Kostanje-
vica, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina, Ko-
per, Izola in Piran.

Upravljanje s skladom, izvedbo in sprem-
ljanje razpisa izvaja v sodelovanju z Uprav-
nim odborom programa, Regionalni center
za okolje za srednjo in vzhodno Evropo
(REC).

Osnovni namen razpisa je finančna pod-
pora povezovanju ljudi na lokalni ravni in
manjših razvojnih (ne investicijskih) projek-
tov. Te dejavnosti morajo imeti prekomejni
značaj ter morajo vkjučevati lokalne dejavni-
ke tako na slovenski, kot na italijanski stra-
ni. Končni cilj programa je povečati sodelo-
vanje ljudi in sposobnost lokalnih ter regio-
nalnih oblasti pri njihovem razvoju ter izvaja-
nju projektov v prihodnosti.

Pri razpisu lahko sodelujejo vse neprofit-
ne pravne osebe iz držav članic Evropske
unije in iz držav, ki so upravičene do pomo-
či iz programa Phare. Razpis ni namenjen
političnim organizacijam.

Rok za oddajo prijav na razpis je 10.
junij 1999.

Javne predstavitve razpisa bodo v na-
slednjih krajih:

– Kobarid - 14.5.1999 ob 17. uri, v pro-
storih občine,

– Nova Gorica - 17.5.1999 ob 17. uri, v
prostorih občine,

– Štanjel - 18.5.1999 ob 17. uri, v Re-
gionalni pisarni Phare,

– Koper - 19.5.1999 ob 17. uri, v mali
gledališki dvorani (ZKD, Verdijeva 3),

– Kranjska gora - 18.5.1999 ob 17. uri,
v prostorih občine.

Informacije in navodila ponudnikom za
sodelovanje pri razpisu dobite v Regio-
nalnem centru za okolje za srednjo in vzhod-
no Evropo: REC Slovenija, Slovenska cesta
5, 1000 Ljubljana, tel/faks
061/125-68-60, 125-70-65, e-naslov:
rec-slovenia@guest.arnes.si.

Regionalni center za okolje

Št. 403-27/99 Ob-3740
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 91/98) in v skladu z zakonom
o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93),
Ministrstvo za šolstvo in šport ponovno ob-
javlja

razpis
za sofinanciranje mednarodnega

sodelovanja v letu 1999
1. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v

letu 1999 sofinanciralo mednarodno sode-
lovanje obeh slovenskih univerz oziroma nju-
nih članic ter koncesioniranih visokošolskih
zavodov. Za sofinanciranje lahko kandidira
univerza oziroma koncesionirani visokošol-
ski zavod, ki predloži program mednarod-
nega sodelovanja.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport namenilo za med-
narodno sodelovanje, je 40,000.000 SIT.

3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– pravno podlago za sodelovanje (med-

državni ali meduniverzitetni sporazum ali
drug formalno podpisani bilateralni ali multi-
lateralni dogovor),
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– časovno natančno določen program
sodelovanja, utemeljen ob upoštevanju do-
ločil v 4. točki,

– nosilce in udeležence sodelovanja ter
– specifikacijo stroškov s predvidenimi

viri sofinanciranja.
Univerzi predložita ministrstvu usklajene

prijave članic in opredelita prioritete.
4. Ministrstvo bo pri izbiri upoštevalo na-

slednje oblike mednarodnega sodelovanja,
ki morajo biti razvidne iz programa:

– priprave na sodelovanje v programu
Evropske unije SOCRATES - ERASMUS v
študijskem letu 1999/2000,

– druge bilateralne in multilateralne de-
javnosti, pomembne za razvoj in kakovost
visokega šolstva.

5. Univerzi oziroma koncesionirani viso-
košolski zavodi pošljejo prijave na razpis do
1. junija 1999, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za visoko šolstvo,
Dalmatinova 2/14, Ljubljana, v zaprti ovoj-
nici, na kateri naj bo napisano: “Ne odpiraj -
prijava na razpis za sofinanciranje medna-
rodnega sodelovanja v letu 1999”.

6. Obravnavane bodo le pravočasne in
popolne prijave. Odpiranje prijav bo 4. juni-
ja 1999, sklep o izbiri bo sprejet najkasneje
do 11. junija 1999. Ministrstvo bo univerzi
oziroma koncesionirane visokošolske zavo-
de seznanilo z izbiro in obsegom sofinanci-
ranja najkasneje do 18. junija 1999.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3741
Odbor za podeljevanje nagrad RS na po-

dročju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS, št. 56/94) ter 2. člena pravilnika
o delu Odbora za podeljevanje nagrad RS
na področju šolstva

razpis
nagrad Republike Slovenije na
področju šolstva za leto 1999

I. Splošno
Nagrade Republike Slovenije na področ-

ju šolstva se podeljujejo za najvišje dosež-
ke, ki pomembno prispevajo k razvoju pe-
dagoške prakse in teorije ter h kvalitetnemu
izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izo-
braževanju, omogočajo pozitivne vzgojne
vplive šole ter spodbujajo humanizacijo od-
nosov v šoli.

Predlagatelji za te nagrade so lahko fi-
zične in pravne osebe.

Nagrado lahko prejme posameznik
(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija
na področju predšolske vzgoje, osnovnega
šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izo-
braževanja in usposabljanja otrok in mla-
dostnikov z motnjami v razvoju, vseh vrst
srednjega šolstva, izobraževanja odraslih,
višjega in visokega šolstva, dijaških in štu-
dentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupno-
sti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske
manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem
ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika
in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od
tega po področjih največ po 3.

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če

na svojem področju delujejo že najmanj 10
let.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a)
za življenjsko delo, če je na svojem področ-
ju deloval (-a) najmanj 30 let.

Nagrade so lahko podeljene tudi upoko-
jencem.

II. Merila za dodelitev
1. Nagrada za posebno uspešno vzgoj-

noizobraževalno in organizacijsko delo v
vzgoji in izobraževanju ter za najpomem-
bnejše prispevke k razvoju šolstva se lahko
podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki I tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da ima naziv svetnik (-ica) ali je izvoljen
(-a) v naziv visokošolski učitelj (-ica),

– da je dosegel (-la) nadpovprečne in v
javnosti potrjene rezultate pri organiziranju
in razvoju na področju vzgoje in izobraževa-
nja.

Nagrada se lahko podeli tudi kandidatu
(-ki), ki sicer ne zadošča pogoju iz prve
alineje, je pa najmanj 20 let dejaven (-na) na
vzgojnoizobraževalnem področju.

2. Nagrada za avtorsko delo na področ-
ju učbenikov in učnih pripomočkov se lahko
podeli kandidatu (-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki I tega razpisa, poleg
tega pa še:

– da ima najmanj naziv svetovalec (-ka)
oziroma je izvoljen v naziv visokošolskega
učitelja (-ice) ali sodelavca (-ke),

– da je v zadnjih petih letih napisal (-a)
vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika
ugodno ocenila, oziroma pripravil (-a) več
učnih pripomočkov, ki so bili ugodno stro-
kovno ocenjeni in so se hkrati uspešno uve-
ljavili v praksi.

3. Nagrada za najvišje dosežke v
znanstvenem delu na področju vzgoje in izo-
braževanja se lahko podeli kandidatu (-ki),
ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki I
tega razpisa, poleg tega pa še:

– da ima naziv svetnik (-ca) oziroma je
izvoljen (-a) v naziv visokošolski učitelj (-ica)
ali znanstveni (-a) delavec (-ka),

– da je v zadnjih petih letih napisal (-a) in
objavil (-a) vsaj eno znanstveno delo, ki je
pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja in ga je strokovna kritika ugod-
no sprejela.

4. Nagrada za življenjsko delo v vzgoji in
izobraževanju se lahko podeli kandidatu
(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v
točki I tega razpisa, poleg tega pa še:

– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, štu-
dentje oziroma odrasli dosegajo nadpov-
prečne uspehe pri šolanju oziroma študiju
ali na najvišjih domačih ter tujih tekmova-
njih, ali če dosega nadpovprečne rezultate
v vzgojnem, svetovalnem, mentorskem de-
lu, strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem
delu, ali če se je vidno uveljavil (-a) na po-
dročju dodiplomskega, podiplomskega izo-
braževanja oziroma stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev (-ic) oziroma vzgoji-
teljev (-ic).

III. Obvezne sestavine predloga za na-
grado

Predlog za dodelitev nagrade mora vse-
bovati:

– ime in priimek kandidata (-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazbo in zaposlitev,

– ime in priimek kandidatov (-tk), naslo-
ve stalnih bivališč, izobrazbo in zaposlitev,
če gre za skupino posameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, na-
slov, natančen opis dejavnosti,

– pisno utemeljitev z dokazili,
– osnovne podatke o predlagatelju.
Obrazec za prijavo na razpis (neobve-

zen) lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, telefon
061/178 52 10, ali na internetu na naslo-
vu: http://www.mss.edus.si/novo/nagra-
de_99.htm

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana s pripisom “Ne
odpiraj - Razpis za nagrade na področju
šolstva“, ali pa jih lahko na gornji naslov tudi
osebno prinesejo do torka, 31. avgusta
1999, opoldne.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3834
Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-

tvo in šport objavlja na podlagi 1. in 14.
člena zakona o organizaciji in delovnem po-
dročju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94
in 47/97), 11. člena zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 26. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 in 56/98)

razpis
za prijavo investicij posebnega

pomena na področju osnovnih šol in
predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji

za obdobje 2000–2004
I. Zaradi zagotavljanja enakih možnosti

osnovnošolskega izobraževanja in dostop-
nosti programa predšolske vzgoje objavlja
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport razpis za prijavo investicij posebne-
ga pomena na področju osnovnih šol in
predšolske vzgoje za obdobje od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2004, pri katerih bo na
podlagi pogojev, določenih z zakonom o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97 in 56/98) finančno sodelovala Re-
publika Slovenija.

II. V natečaju lahko sodelujejo občine, ki
v navedenem obdobju načrtujejo investicijo
v izgradnjo osnovne šole, osnovne šole s
prilagojenim programom, vrtca ali glasbene
šole in:

1. izpolnjujejo zakonske pogoje za pri-
dobitev dodatnih sredstev za sofinanciranje
po zakonu o financiranju občin;

2. so skladno s predpisi določile:
– šolske okoliše,
– ugotovile zmogljivost šol in
– od Ministrstva za šolstvo in šport, Sek-

tor za osnovno šolstvo pridobile podatke o
številu otrok od 0 do 15 let starosti.

Občine, ki so se prijavile na natečaj za
sofinanciranje investicij v šolski prostor za
odpravo dvoizmenskosti pouka in za izbolj-
šavo prostorskega standarda osnovnih šol v
Republiki Sloveniji v letih 1995–1999
(Uradni list RS, št. 38/94) ali natečaj za
sofinanciranje investicij v vrtcih za izboljša-
vo prostorskega standarda vrtcev v Repub-
liki Sloveniji v letih 1995 – 1999 (Uradni list
RS, št. 73/94) in niso bile v teh letih uvrš-
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čene v plan sofinanciranja investicij Repub-
like Slovenije, se morajo ponovno prijaviti, v
kolikor želijo kandidirati za uvrstitev v plan
investicij posebnega pomena za obdobje
od leta 2000 – 2004.

III. Prijavljene investicije bo Ministrstvo
za šolstvo in šport ovrednotilo po naslednjih
kriterijih:

1. koeficient izmenskosti pouka;
2. ustreznost prostorskih zmogljivosti

šolskih stavb;
3. fizično stanje obstoječega objekta in

leto izgradnje;
4. morebitni sprejeti samoprispevek in

njegova višina, namenjena za osnovne šole,
vrtce in glasbene šole;

5. višina dosedanjega sofinanciranja šol-
skih objektov v občini s strani države.

IV. Za ovrednotenje prijav in njihovo ana-
lizo po zgornjih kriterijih morajo občine pri-
javi priložiti naslednje podatke:

1. Prikaz prostorske zmogljivosti vseh
šol, vrtcev, glasbenih šol in šol za otroke s
posebnimi potrebami v občini.

2. Prikaz fizičnega stanja obstoječega
šolskega objekta ali vrtca, ki je načrtovan za
investicijo.

3. Opredelitev osnovnih elementov, ki
določajo investicijo:

– posnetek obstoječega objekta v meri-
lu 1: 200,

– prostorska analiza osnovne šole
oziroma vrtca, izdelana na podlagi smernic
za izgradnjo osnovnih šol (vrtcev),

– prostorski program z idejno študijo na-
črtovane investicije v merilu 1: 200,

– rekapitulacija neto zazidanih površin
(obstoječih in novih),

– ocena vrednosti predvidene investicije,
– navedba možnih lokacij za investicijo

(velikost in lastništvo).
4. Predvidena dinamika gradnje.
5. Predvideni viri financiranja ob upošte-

vanju zakona o financiranju občin.
6. Podatki o samoprispevku, če je bil

sprejet.
7. Predvideno leto prehoda na devetlet-

no osnovno šolo (za šolsko leto za prvi ali
sedmi razred oziroma za prvi in sedmi raz-
red).

V. Ministrstvo za šolstvo in šport bo na
podlagi analize pridobljenih prijav in sklad-
no s kriteriji, navedenimi v III. točki oblikova-
lo predlog izhodiščnega štiriletnega progra-
ma investicij posebnega pomena na področ-
ju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje v
Republiki Sloveniji za sofinanciranje iz sred-
stev proračuna Republike Slovenije in ga
kot pristojno ministrstvo predložilo v spre-
jem Vladi Republike Slovenije.

VI. Po sprejetju sklepa Vlade Republike
Slovenije o določitvi izhodiščnega štiriletne-
ga programa investicij bodo občine za reali-
zacijo svoje investicije dolžne do 1. marca v
tekočem letu za sofinanciranje investicije,
predvidene v naslednjem proračunskem le-
tu predložiti Ministrstvu za šolstvo in šport
naslednjo dokumentacijo:

– investicijsko dokumentacijo po Uredbi
o enotni metodologiji za izdelavo investicij-
skih programov za javna naročila investicij-
skega značaja (Uradni list RS, št. 82/98 in
86/98),

– projekt za gradbeno dovoljenje, izde-
lan na podlagi idejnega projekta, predhod-

no usklajenega s Službo za investicije Mini-
strstva za šolstvo in šport;

VII. Občine morajo prijave na razpis na
obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumen-
tacija, s priloženo zahtevano dokumentacijo
iz IV. točke predložiti najkasneje do 15. 9.
1999 na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, z oznako “Natečaj OŠ in
vrtci”.

VIII. Vse informacije v zvezi z natečajem
lahko zainteresirane občine dobijo na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Služba za investi-
cije, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana, tel. 13
12 249, faks 13 12 327, do 30. 7. 1999,
in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek od
13. do 15. ure. Kontaktni osebi na ministrs-
tvu sta Janja Barši, svetovalka in Mira Ko-
ren-Mlačnik, višja svetovalka. Vprašanja lah-
ko zastavite tudi po elektronski pošti na na-
slov: janja.barsi@mss.edus.si ali mira.koren-
@mss.edus.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v tajništvu Službe za investicije Ministrstva
za šolstvo in šport.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3719

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

oddajo naloge “redno spremljanje
odnosa javnosti do vlade, njenih

ministrov in njenih potez”
1. Naročnik: Urad predsednika Vlade

Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada),
Gregorčičeva ul. 20, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: redno
spremljanje odnosa javnosti do vlade, nje-
nih ministrstrov in njenih potez.

3. Način izvajanja javnega naročila: izva-
jalec bo izvajal javnomnenjske ankete red-
no, dvakrat mesečno, in sicer na vzorcu
1000 respodentov z vprašalnikom, ki obse-
ga najmanj 10 vprašanj. Podatke anketnih
merjenj mora ponudnik, obdelane in analizi-
rane vsakokrat posredovati v obliki pisnega
poročila, najpozneje v petih dneh po preje-
mu naročila. V času izvajanja naročila, bo
izvajalec predvidoma izvedel tudi dve ali tri
tematske raziskave, ki bodo izvedene po
posebnem naročilu naročnika. Izvajalec bo
tako moral v času izvajanja naloge izvesti
skupno triindvajset (20+3) anket in pisnih
poročil.

4. Orientacijska vrednost naročila: skup-
na orientacijska vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT vključno s prometnim dav-
kom.

Način plačila: enkrat mesečno v tridese-
tih dneh po prejemu računa za pretekli me-
sec.

5. Rok začetka in dokončanja del: od
15. 6. 1999 do 31. 3. 2000.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cena in plačilni pogoji,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
7. Ponudniki lahko ponudbe predložijo

do vključno 25. 5. 1999 do 11. ure. Po-
nudbe morajo biti predložene v ovitku, za-
pečatenemu ali zaprtemu tako, da je na od-
piranju možno preveriti, da so zaprti tako,
kot so bili predani. Imeti morajo oznako “Ne

odpiraj, javni razpis št. 23-98/KP – razisko-
valna naloga”, na hrbtni strani pa mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Razpisna dokumentacija je brezplač-
na in jo lahko pooblaščene osebe ponudni-
kov dvignejo v Uradu predsednika Vlade,
Gregorčičeva ul. 20, Ljubljana, soba 30,
vsak dan od 9.30 do 10.30 pri Dragici Vi-
dovič, tel. 061/178-14-01.

9. Odpiranje vseh pravočasno prispelih
ponudb bo v sredo 26. 5. 1999 ob 10. uri,
v prostorih naročnika, Gregorčičeva ul. 20,
Ljubljana, soba 109. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni morajo imeti s seboj
pooblastilo ponudnika za zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Urad predsednika
Vlade Republike Slovenije

Št. 73/99 Ob-3720
Na podlagi pravil o delovanju Garancij-

skega sklada za Dolenjsko ter sklepa Pro-
gramsko razvojnega sveta Podjetniškega
centra Novo mesto, d.o.o., objavlja Podjet-
niški center Novo mesto, d.o.o.; Garancij-
ski sklad za Dolenjsko (v nadaljevanju: PC
GS) v sodelovanju z Dolenjsko banko, d.d.,
Novo mesto; SKB banko, d.d., Ljubljana
(PE Novo mesto), Krekovo banko, d.d., Ma-
ribor (PE Novo mesto); Novo Ljubljansko
banko, d.d., Ljubljana (PE Novo mesto); SIB
banko, d.d., Ljubljana; Poštno banko Slo-
venije, d.d., Maribor (PE Novo mesto)

razpis
dolgoročnih posojil in garancij za

dolgoročna posojila za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva

na območju Mestne občine Novo
mesto ter občin Dolenjske Toplice,

Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan,
Trebnje in Žužemberk

1. Predmet razpisa:
– dolgoročna posojila v predvideni skup-

ni višini: 542,500.000 SIT,
– garancije za ta posojila v predvideni

skupni višini: 155,000.000 SIT.
PC GS si pridržuje pravico spremeniti

predvideni skupni znesek razpisanih posojil
in garancij v primeru, da občine – partneri-
ce Garancijskega sklada za Dolenjsko ne
bodo nakazale sredstev za leto 1999 v pla-
nirani višini po projektu garancijskega skla-
da.

2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij

2.1. Dolgoročna posojila:
a) Znesek posojila: najmanj 1 mio SIT,

največ 10 mio SIT oziroma največ 40% pre-
dračunske vrednosti investicije;

b) Potrebni lastni viri: najmanj 30% gle-
de na celotno investicijo;

c) Obrestna merila posojila: TOM + 4%
letno;

d) Stroški posojila: 0,5% od zneska odo-
brenega posojila (najmanj 15.000 SIT);

e) Stroški obdelave: 5.000 SIT na posa-
mezno vlogo;

f) Odplačilna doba posojila: 1–5 let (od
tega možen moratorij 6 mesecev);

g) Zavarovanje posojila:
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– prosilec lahko zavaruje prejeto posoji-
lo z garancijo PC GS v višini 50% odobrene-
ga posojila, 50% pa v skladu s pogoji banke
ali

– 100% v skladu s pogoji banke.
2.2. Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z

vlogo za posojilo, pri čemer garancija ne
more presegati 50% posojila, odobrenega
na podlagi tega razpisa.

Prosilec zavaruje prejeto garancijo PC
GS v višini 50% od vrednosti posojila z raz-
ličnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od
stopnje rizičnosti projekta.

3. Pogoji za prijavo na razpis in prednost
pri odobritvi

Na razpis se lahko prijavijo enote male-
ga gospodarstva, ki ustrezajo merilom za
male gospodarske družbe po 51. in 72.
členu zakona o gospodarskih družbah in
občani, ki so pri pristojnem upravnem orga-
nu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja o iz-
polnjevanju pogojev za samostojne podjet-
nike oziroma vložili prijavo za vpis družbe v
sodni register, pod pogojem, da bodo do-
kazila za pridobljen status s.p. ali družbe
dostavili pred podpisom posojilne pogod-
be. Hkrati morajo prosilci zadostiti pogoju,
da:

– so člani Garancijskega sklada za Do-
lenjsko (plačana pristopnina) in

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin, ki so pristopile kot vlagateljice k Garan-
cijskem skladu za Dolenjsko.

Plačana pristopnina oziroma članstvo v
skladu ne predstavlja avtomatične obvezno-
sti PC GS pri odobritvi posojila in garancije.

Prednost pri odobritvi posojil in garancij-
bodo imeli prosilci, ki:

– imajo pripravljene perspektivne in do-
nosne projekte,

– bodo zagotavljali odpiranje novih de-
lovnih mest,

– opravljajo izvozno usmerjeno dejav-
nost,

– uvajajo s projektom nove tehnologije
in visokokakovostne proizvode ali storitve,

– opravljajo inovativno in ekološko čisto
dejavnost,

– z dejavnostjo omogočajo prestrukturi-
ranje ali dopolnitev velikih gospodarskih si-
stemov,

– delujejo na demografsko ogroženih
območjih,

– omogočajo razvoj turizma, športa in
kulture,

– opravljajo deficitarno dejavnost,
– imajo dobro boniteto in ugled v lokal-

nem in širšem okolju.
4. Vsebina in obdelava vlog za odobritev

posojila in garancije
Vsebina vloge za dodelitev posojila in

garancije je razvidna iz obrazca Vloga za
odobritev posojila in garancije iz sredstev
Garancijskega sklada za Dolenjsko, ki ga
lahko prosilci dobijo v Podjetniškem centru
Novo mesto, d.o.o., na Kočevarjevi 1 v No-
vem mestu.

Obravnavane bodo le vloge, oddane na
izvirnih obrazcih.

Vloge, ki ne bodo popolne oziroma ne
bodo ustrezale merilom in pogojem iz 3.
točke tega razpisa, bodo zavrnjene.

Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-
navali ustrezni odbori PC GS in banke en-

krat mesečno. PC GS bo prosilca pisno
seznanih z odločitvijo pristojnih organov v
petnajstih dneh po sprejemu odločitve.

5. Rok za prijavo: je odprt od dneva ob-
jave razpisa do vsakega 20. v mesecu ozi-
roma do porabe sredstev. PC GS bo objavil
datum porabe sredstev.

6. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci v Podjetniškem centru
Novo mesto, d.o.o., na Kočevarjevi 1 v No-
vem mestu (tel. 068/372-980).

Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.

Št. 73/99 Ob-3721
Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.,

(PC) in Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje (ZRSZ) v sodelovanju z Dolenjsko
banko, d.d., Novo mesto; SKB banko, d.d.,
Ljubljana (PE Novo mesto); Krekovo banko,
d.d., Maribor (PE Novo mesto); SIB banko,
d.d., Ljubljana; Poštno banko Slovenije,
d.d., Maribor (PE Novo mesto) objavljata

razpis
posojil za samozaposlovanje

podjetnikov začetnikov in odpiranje
novih delovnih mest v malem

gospodarstvu
1. Predmet razpisa: so posojila za odpi-

ranje 100 novih delovnih mest v dolenjskem
malem gospodarstvu. Razpoložljiva sreds-
tva za ta namen znašajo 100,000.000 SIT.

2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so v letu 1999

realizirale samozaposlitev skozi ustrezni pro-
gram na ZRSZ in

– gospodarski subjekti s področja male-
ga gospodarstva (do 50 zaposlenih), ki so v
letu 1999 za nedoločen in polni delovni čas
zaposlili registrirano brezposelno osebo (na
ZRSZ) ali trajno presežnega delavca (sk-
lep).

Prosilec mora imeti sedež na območju
delovanja Podjetniškega centra Novo me-
sto, d.o.o., oziroma Območne enote ZRSZ
v Novem mestu. Pogoj za prijavo je tudi za
ta namen zagotovljen potreben delež sred-
stev na lokalnem nivoju, iz katerega prosi-
lec prihaja.

3. Pogoji za odobritev posojila
a) Znesek posojila: 1 mio SIT za vsako

novo delovno mesto ( po pogojih 2. točke);
b) Obrestna mera: TOM + 2% letno;
c) Odplačilna doba: 3 leta (z dodatno

možnim moratorijem 6 mesecev),
d) Stroški posojila: 0,5% od zneska odo-

brenega posojila (najmanj 15.000 SIT);
e) Zavarovanje posojila:
– z garancijo iz Garancijskega sklada za

Dolenjsko (možnost samo za prosilce iz ob-
čin-vlagateljic v Garanjski sklad za Dolenj-
sko, ki imajo plačano pristopnino), v višini
50% odobrenega posojila, 50% pa v skladu
s pogoji banke ali

– 100% v skladu s pogoji banke.
4. Vsebina vloge za odobritev posojila
Vsebina vloge za odobritev posojila je

razvidna iz obrazca Vloga za posojilo iz sred-
stev programa financiranja podjetnikov za-
četnikov in odpiranje novih delovnih mest
na področju malega gospodarstva. Vlogo
za dodelitev posojila prosilci dobijo v Pod-
jetniškem centru Novo mesto, d.o.o., na

Kočevarjevi 1 v Novem mestu.
Obravnavane bodo le vloge, oddane na

izvirnih obrazcih.
Vloga bo zavrnjena, če:
– ne bo vsebovala popolne zahtevane

dokumentacije,
– ne bo ustrezala splošnim pogojem iz

2. točke razpisa.
5. Ostali pogoji
Razpis je odprt od objave do vsakega

20. v mesecu oziroma do izčrpanja sred-
stev. Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-
navali ustrezni odbori Podjetniškega centra
Novo mesto, d.o.o., in banke, enkrat me-
sečno.

Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.,
bo o odločitvi odborov pisno seznanil pro-
silca v petnajstih dneh po sprejemu odloči-
tve.

6. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci v Podjetniškem centru
Novo mesto, d.o.o., na Kočevarjevi 1 v No-
vem mestu (tel. 068/372-980).

Podjetniški center Novo mesto, d.o.o.

Ob-3722
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., ob-

javlja

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja in

samozaposlovanja delavcev
1. Predmet razpisa: sredstva so name-

njena spodbujanju prezaposlovanja in sa-
mozaposlovanja presežnih delavcev Rudni-
ka Zagorje v zapiranju, d.o.o., v druge de-
javnosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži:
– delodajalec, ki zaposli delavca iz Rud-

nika Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,

d.o.o., ki se zaposli na kmetijo ob pogoju,
da pridobi status kmeta,

– delavec Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o., ki se samozaposli (registrira gospo-
darsko družbo, priglasi dejavnost kot samo-
stojni podjetnik).

Premija ob prezaposlitvi oziroma samo-
zaposlitvi se izplača kot nepovratna sreds-
tva z obveznostjo zaposlitve delavcev Rud-
nika Zagorje v zapiranju, d.o.o., vsaj za do-
bo dveh let. Eno leto pred tem delodajalec
ni smel odpustiti nobenega zaposlenega po
programu ugotavljanja presežnih delavcev.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojnin-

sko dobo nad 25 let, delavce z zaposlitveni-
mi omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojnin-
sko dobo do 10 let.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ponudni-

ka s točnim naslovom,
– fotokopijo sklepa o vpisu v sodni regi-

ster (v primeru registracije gospodarske druž-
be in prezaposlitve v godpodarsko družbo),
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– fotokopijo priglasitvenega lista (v pri-
meru pridobitve statusa samostojnega pod-
jetnika in prezaposlitve k samostojnemu
podjetniku),

– dokazilo o statusu kmeta (v primeru
pridobitve statusa kmeta),

– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-
ja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 (v
primeru samozaposlitve in prezaposlitve),

– izjavo, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega preseženega delavca (v
primeru prezaposlitve).

Prejemnik sredstev bo moral za primer
nenamenske porabe sredstev pred nakazi-
lom le-teh zavarovati terjatev RZvZ v višini
prejetih sredstev z zastavno pravico na svo-
jih nepremičninah ali premičninah oziroma
skladno z veljavno zakonodajo z drugim us-
treznim instrumentom.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt naslednji dan po

objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja do
porabe sredstev.

O vlogah se bo odločalo mesečno.
Vloge pošljite na naslov: Rudnik Zagorje

v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite vsak delovnik med 7. in 11. uro na
Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, 1410 Zagorje ob Savi pri Mariji Sku-
šek, tel. 0601/64-100.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-3810
Na podlagi 10. in 11. člena statuta Ob-

čine Semič (Ur. l. RS, št. 38/95, 35/96 in
80/98) in na podlagi 5. člena pravilnika o
dodeljevanju sredstev za subvencioniranje
realne obrestne mere iz občinskega prora-
čuna za pospeševanje razvoja malega gos-
podarstva in kmetijstva v Občini Semič (Ur.
l. RS, št. 30/96) je Občinski svet občine
Semič na svoji četrti seji dne 22. aprila 1999
sprejel sklep, da se objavi

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna za

pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini

Semič za leto 1999
1. Predmet razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto

1999 namenila za subvencioniranje realne
obrestne mere kreditov v naslednji višini:

– za razvoj malega gospodarstva
1,400.0000 SIT,

– za razvoj kmetijstva 600.0000 SIT.
2. Merila in pogoji:
2.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so v postopku pridobivanja

dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejav-

nost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko
zavarovanje najmanj en član.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju
Občine Semič in da je kraj investicije na
območju Občine Semič

2.2.  Subvencioniranje realnih obrestnih
mer je namenjeno:

a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavno-

sti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z

ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva;

– uvajanje sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva, ki so energetsko
varčne in ekološko neoporečne;

– turistične kapacitete in programe;
b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospo-

darskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobiva-

nje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnil-
ne dejavnosti;

– za nakup in urejanje kmetijskih zem-
ljišč ter združevanje parcel;

– za programe predelave in trženja;
–  za privez pitancev.
2.3. Subvencije se prednostno odobrijo

prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje po-
goje:

– so najeli kredit v letu 1998,
– niso prejeli subvencijo obrestne mere

od sklada za razvoj ali druge državne institu-
cije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi
pogoji, kot jih zahteva sklad za razvoj.

2.4. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
Sredstva za subvencioniranje realne

obrestne mere se dodelijo za kredite, naje-
te po 1. 1. 1995. Pogodbo o subvencioni-
ranju realne obrestne mere se sklene za
leto 1999.

3. Vsebina vloge
3.1. Kratko predstavitev prosilca – vlo-

ga.
3.2. Poslovni načrt – opis razvojnega

programa s pričakovanimi učinki.
3.3. Dokazilo o registraciji obrtnika, sa-

mostojnega podjetnika oziroma družbe; do-
kazilo o začetem postopku pridobivanja do-
voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma
registracije na sodišču oziroma za osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdi-
lo ZZZS, da so kmečki zavarovanci.

3.4. * Overjeno fotokopijo ali original po-
godbe o odobrenem namenskem kreditu
za pospeševanje razvoja malega gospodars-
tva oziroma pospeševanja razvoja kmetijs-
tva in

* amortizacijski načrt.
3.5. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih

in prispevkih
* za fizične osebe – potrdilo davčne služ-

be
* za pravne osebe – dokazilo o boniteti

podjetja (BON 1 in 2 oziroma BON 3),
* začetniki pa oceno uspešnosti investi-

cije, ki jo izdela banka.
3.6. Dokazila o številu zaposlenih oseb

za nedoločen čas na dan 1.5.1999 (fotoko-
pije obrazcev prijav delavcev v zavarova-
nje).

3.7. Kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 1999.

3.8. Mnenje posojilodajalca.
Opomba: prosilci, ki so v letu 1998 pre-

jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
1999 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumente pod točko 3.2., 3.3., 3.4. (ra-
zen amortizacijskega načrta) ter 3.8.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo začne teči od objave in

traja do 18. 6. 1999 oziroma do porabe
sredstev.

5. Vloge za dodelitev subvencij pošljite
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za subvencije ” in z navedbo
dejavnosti (malo gospodarstvo oziroma
kmetijstvo) ter z imenom in naslovom prosil-
ca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posre-
dovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih kreditodajalcev in
ima vse vire kreditov navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem pro-
gramu.

Sklep o odobritvi subvencije je dokon-
čen.

Po odobritvi subvencije sklene vsak po-
sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

6. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
7. Vse potrebne dodatne informacije do-

bite: na Občini Semič ( Marjanca Lamut, tel.
068/67-083, 67-098)

Občinski svet občine Semič

Ob-3809

Javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem

interesu v letu 1999 v Občini Vuzenica
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi, ki so orga-

nizirani kot društva iz Občine Vuzenica,
– vrtci iz osnovne šole.
II. V letu 1999 bomo sofinancirali nasled-

nje programe športa:
– športna dejavnost predšolske in os-

novnošolske mladine:
– interesna športna dejavnost pred-

šolskih otrok, zlasti izvajanje programa Zlati
sonček,

– interesna športna dejavnost osnov-
nošolskih otrok, ki ima značaj organizirane
redne vadbe v šolskem športnem društvu,
izvajanje programa Zlati sonček (1., 2. raz-
red), športna značka II., III. medobčinska,
regijska in republiška tekmovanja po kole-
darju šolskih tekmovanj,

– ter akcija učenja plavanja in smuča-
nja;

– programi športa mladine in odraslih,
usmerjenih v tekmovalno kakovostni in vr-
hunski šport:

– sofinancirali bomo programe v indi-
vidualnih in kolektivnih panogah, ki imajo
značaj ligaških tekmovanj in rednega šport-
nega treniranja;
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– programi športno rekreativne dejavno-
sti:

– sofinancirali bomo redno rekreativ-
no vadbo za vadbene skupine z najmanj 20
udeležencev,

– sofinancirali bomo propagandne ak-
cije in prireditve, ki imajo športno rekreativ-
ni značaj in občinska prvenstva;

– izobraževanje strokovnih kadrov:
– financirali bomo izobraževanje stro-

kovnih kadrov, v skladu s prioritetnimi po-
trebami po strokovnih kadrih v občini za
posamezne športe;

– vzdrževanje in obnova športnih objek-
tov:

– sofinancirali bomo nujna vzdrževal-
na in obnovitvena dela na športnih objektih
skupnega pomena v občini.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev in meril za sofinancira-
nje športa v občini. Prednost pri izboru bo-
do imeli izvajalci z območja Občine Vuzeni-
ca in neprofitni izvajalci, ki so svoje progra-
me izvajali že v letu 1998.

IV. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– naziv nosilca in izvajalca programa z

navedbo odgovorne osebe,
– odločbo o registraciji društva in žiro

račun društva,
– število vadbenih skupin oziroma tek-

movalnih selekcij in število vadečih v skupi-
nah po športnih panogah,

– skupno število članov v društvu,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in

ligaških srečanj v občini, religiji, republiki,
– pogodbe, sklenjene za uporabo in na-

jem športnih objektov, ki jih uporablja druš-
tvo ali klub in niso v lasti občine,

– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovi-
tvenih del na športnih objektih s popisi in
predračuni.

V. Rok za prijavo je 31. maj 1999, po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, ter na
krajevno običajen način in pismenim obvesti-
lom vsem športnim organizacijam v občini.

VI. Svoje prijave z zahtevanimi podatki
pošljite na naslov: Občina Vuzenica, Mla-
dinska 1, 2367 Vuzenica.

VII. Predlog za sofinanciranje športnih
društev pripravi občinska uprava, sprejme
pa odbor.

VIII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju športa.

Občina Vuzenica

Št. 43/99 Ob-3591
Šahovska zveza Slovenije, Parmova 33,

Ljubljana, Organizacijski odbor Šahovske
olimpiade 2002, objavlja

javno zbiranje ponudb
za kraj prireditve šahovske olimpiade

2002
1. Predmet razpisa:
1.1. Izbira kraja prireditve.
2. Čas prireditve:
2.1. leta 2002, 17-18 dni. Natančen

datum prireditve bo dogovorjen po izbiri kra-
ja prireditelja.

3. Ponudniki:
3.1. Na razpis se lahko prijavijo lokalne

skupnosti in pravne osebe v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi.

4. Pogoji za kandidiranje:
4.1. Nočitvene zmogljivosti:

4.1.1. 800 dvoposteljnih sob v hotelih s
tremi in štirimi zvezdicami,

4.1.2. 400 enoposteljnih sob v hotelih s
tremi in štirimi zvezdicami;

4.2. Prostorske zahteve:
4.2.1. dvorana (ali več dvoran, ki so med

seboj povezane) za moški del tekmovanja:
površine 3.000 m2,

4.2.2. dvorana za ženski del tekmovanja
(ali več med seboj povezanih dvoran): povr-
šine 1000 kvadratnih metrov,

4.2.3. prostor za tiskovno središče (150
m2),

4.2.4. petnajst sob velikosti 15 - 20 m2

(ves čas olimpiade),
4.2.5. kongresna dvorana za 150 ljudi z

napravami za simultano prevajanje (4 dni),
4.2.6. tri sobe s po 50 m2 (za dva dne-

va).
4.3 Posebna zahteva:
4.3.1. Ponudnik prizorišča šahovske

olimpiade mora v štirih letih zagotoviti osmi-
no sredstev po proračunu, to je 1,000.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije.

5. Garancija:
5.1. Izbrani ponudnik mora v roku 30

dni po podpisu pogodbe predložiti garanci-
jo v višini 1,000.000 DEM v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije, ki bo vnovčljiva v primeru odpovedi ali
kršitve določil pogodbe.

6. Rok izbora:
6.1. Organizacijski odbor Šahovske

olimpiade 2002 bo izbral kraj prireditve naj-
kasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

7. Trajanje razpisa:
7.1. Ponudniki naj pošljejo ponudbe v

30 dneh od dneva objave na naslov: Šahov-
ska zveza Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
s priporočeno pošto in oznako “za Šahov-
sko olimpiado 2002“.

8. Razpisna dokumentacija:
8.1. Ponudbe morajo biti pripravljene na

podlagi razpisne dokumentacije, ki se lah-
ko dvigne na naslovu: Šahovska zveza Slo-
venije, Parmova 33, Ljubljana.

9. Obvestilo o izboru:
9.1. Šahovska zveza Slovenije bo obve-

stila ponudnike o izboru najkasneje v 30
dneh po končanem zbiranju ponudb.

Šahovska zveza Slovenije

Objave
delniških družb

Obvestilo

Št. 019 Ob-3585
Na podlagi 465. člena zakona o gospo-

darskih družbah, obveščamo javnost, delni-
čarje, upnike in poslovne partnerje, da ima
Modra linija, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Koper, Pristaniška 8, v lasti več kot
25% delnic družbe KAM-BUS, d.d., Kam-
nik, Maistrova 18.

KAM-BUS, d.d., Kamnik
uprava

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Št. 102-03/99 Ob-3634
Na podlagi 5. odstavka 84. člena zako-

na o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96) in 22. člena statuta Ekološko razvoj-
nega Sklada republike Slovenije, d.d., (Ur.
l. RS, št. 44/96 in 75/97) objavljam

vpis novo izdanih delnic za povečanje
osnovnega kapitala

Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
1. Vlada RS je na svoji 107. seji dne

29. aprila 1999 na predlog upravnega od-
bora Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: sklad) sprejela sklep, da sklad iz-
da 16.926 delnic sedme emisije z nominal-
no vrednostjo posamezne delnice 100.000
SIT v skupnem znesku 1.692,600.000 SIT
na dan 31. 12. 1998.

2. Delnice glasijo na ime Republike Slo-
venije, so navadne, niso v pravnem prome-
tu in so v nematerializirani obliki.

3. Delnice sedme emisije se zavedejo v
delniško knjigo. Do 31. 12. 1998 je sklad
izdal 55.796 delnic prve, druge, tretje, če-
trte, pete in šeste emisije z nominalno vred-
nostjo 100.000 SIT.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.

predsednik upravnega odbora

Ob-3836
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih sporočamo delničar-
jem Donit Tesnit, d.d., da je družba Imbis
Vesari, d.o.o., pridobila dvakratni kvalifici-
rani delež družbe Donit Tesnit, d.d.

Donit Tesnit, d.d., Medvode
predsednik uprave

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V objavi sklica skupščine delniške druž-
be Papirnica Vevče, d.d., objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 199,
Ob-3513 se polkrepki sredinski tekst pra-
vilno glasi:

2. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnica Vevče, d.d.

Uredništvo

Popravek

V sklicu skupščine Hypo Alpe Adria ban-
ke, d.d., Ljubljana,objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999, Ob-
3512 se polkrepki sredinski tisk pravilno
glasi:

1. skupščino
Hypo Alpe Adria banke,d.d., Ljubljana

Uredništvo
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Ob-3837

Preklic

Uprava delniške družbe Alples, industri-
ja pohištva, d.d. Železniki, Češnjica 54,
Železniki, na podlagi 33. člena statuta
družbe preklicuje sklic 4. redne skupščine
delniške družbe Alples, industrija pohištva,
d.d. Železniki sklicano za dne 14. 6. 1999
ob 13. uri v poslovnih prostorih na sedežu
družbe Češnjica 54 v Železnikih, objavlje-
ne v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 7. 5.
1999.

Skupščina delniške družbe Alples, indu-
strija pohištva, d.d. Železniki bo 15. 6.
1999 ob 13. uri v poslovnih prostorih na
sedežu družbe Češnjica 54 v Železnikih, v
skladu s ponovno objavo.

Alples d.d. Železniki
uprava

Na podlagi 33. člena statuta družbe Al-
ples industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cujem

4. redno skupščino delniške družbe
Alples, industrija pohištva, d.d.,

Železniki, Češnjica 54, Železniki
ki bo dne 15. 6. 1999 ob 13. uri v po-

slovnih prostorih na sedežu družbe, Češnji-
ca 54 v Železnikih.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

družbe.
Izvoli se predsednik skupščine in dva

preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vab-
ljene notarke.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe se sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1998 v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme sklep o ugotovi-
tvi in delitvi dobička za leto 1998 v predlo-
ženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina družbe sprejme sklep o pokriva-
nju izgube iz preteklih let v predloženem
besedilu.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se imenuje družba Constantia MT&D,
d.o.o., Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be. Upravo družbe se pooblasti za sprejem
prečiščenega besedila statuta družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku 3 dni pred zase-

danjem skupščine. Pooblaščenci delničar-
jev morajo do začetka skupščine predložiti
pisna pooblastila.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 54, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13.30, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Alples, d.d. Železniki
uprava

Št. 07/697 Ob-3600
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska 19, Bled sklicuje uprava

2. sejo skupščine družbe
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 14. junija 1999 s
pričetkom ob 13. uri v dvorani GG Bled,
Ljubljanska 19, Bled.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvoli predsedujo-
čega skupščine, imenuje dva preštevalca
glasov in notarja.

2. Seznanitev z dnevnim redom seje.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
3. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: sprejme se poslovno poroči-
lo za leto 1998.

4. Dopolnitev sklepa 8.točke 1. seje
skupščine delniške družbe GG Bled, d.d.

Predlog sklepa uprave: sklep 8. točke
1. seje skupščine delniške družbe GG Bled,
d.d. se dopolni v predlaganem besedilu
uprave.

5. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog razdelitve dobič-
ka v višini 36,714.000 SIT na naslednji na-
čin:

– 21,318.000 SIT dobička iz leta 1996
ter 15,396.000 SIT revalorizacije dobička
iz preteklih let se nameni delničarjem v obli-
ki dividend. Za dividende se izplača 60 SIT
bruto za delnico,

– dobiček, ugotovljen za leto 1998,
ostane v celoti nerazporejen,

– družba bo dividende delničarjem iz-
plačala v roku 30 dni po sprejemu sklepa.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: za revizorja druž-

be GG Bled, d.d. za poslovno leto 1999 se
imenuje revizijska družba EURO - IN &
PARTNERS d.o.o., Škofja Loka.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali delničarji, v korist katerih
bodo na dan seje skupščine vknjižene del-
nice v delniški knjigi družbe.

Seje skupščine se smejo udeležiti le tisti
delničarji oziroma zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili tri dni pred sejo skupščine (tj. do
vključno četrtka 10. 6. 1999).

Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za sejo

skupščine je na vpogled na sedežu družbe
od objave sklica seje do dneva 2.seje
skupščine vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe najkasneje v sedmih
dneh po objavi sklica seje, ter s tem upravi
omogočijo pripravo njenih stališč.

Ponovno zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina ne bo

sklepčna (prisotnih 15% glasovalnih delnic),
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
pol ure kasneje, to je ob 13.30. V tem
primeru skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava

Ob-3750
Uprava družbe Avtomerkur PSO Beži-

grad, d.d., vabi delničarje na

2. redno skupščino,
ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 14. uri, v

prostorih na sedežu družbe v Ljubljani, Sa-
mova 14.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine, ugotovitev
sklepčnosti.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da

skupščina sprejme naslednji sklep: za pred-
sednika skupščine se izvoli Anton Marolt,
za preštevalca glasov se izvolita Mateja Sta-
nič-Rudolf in Igor Vuk, predstavnika RR &
CO, d.o.o., Koper.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet družbe predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprej-
me se letno poročilo uprave za leto 1998 v
predloženem besedilu.

3. Uporaba dobička za poslovno leto
1998.

V skladu z mnenjem nadzornega sveta
uprava in nadzorni svet družbe predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: izka-
zani čisti dobiček družbe iz poslovanja v
letu 1999 v višini 10,423.464,92 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze za po-
slovno leto 1999, imenuje družba revizijsko
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družbo Contura, d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana.

Zaradi sestavitve seznama delničarjev in
prevzema glasovnih listkov vabimo delničar-
je, da se priglasijo 1 uro pred začetkom
seje. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico
ali drugo javno listino s sliko.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

Delničarje naprošamo, da pooblastila
predložijo družbi 3 dni pred začetkom
skupščine.

Delničarje, ki se bodo skupščine udele-
žili naprošamo, da svojo prijavo napovedo 3
dni pred datumom skupščine.

O sklepih pod točkami 1. do 4. dnevne-
ga reda odloča skupščina z večino oddanih
glasov.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta o let-
nem poročilu in uporabi dobička je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od vključno 17. maja dalje, v
tajništvu družbe v Ljubljani, Samova 14, med
10. in 13. uro.

Avtomerkur PSO Bežigrad, d.d.
uprava družbe

Ob-3751
Na podlagi 21. člena statuta delniške druž-

be Galex, d.d., Murska Sobota, sklicujem

5. skupščino
delniške družbe Galex, Proizvodnja in

promet s farmacevtskimi in drugimi
proizvodi, d.d., Gregorčičeva 27a,

Murska Sobota,
ki bo dne 18. junija 1999 ob 16. uri, v

Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Murska Sobota, Lendavska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi

skupščine in imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1998.

3. Revizijsko poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo družbe za leto 1998.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička in predlagana višina
dividende za leto 1998 na predlog uprave
in v skladu z mnenjem nadzornega sveta
družbe.

5. Določitev višine sejnin predsedniku in
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin predsedniku in članom nadzor-
nega sveta.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-
nega revizorja družbe za leto 1999.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Delničarje naprošamo, da svoje more-

bitne nasprotne ali nove predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda v pisni ob-
liki z utemeljitvijo vložijo v roku 7 dni od
objave tega sklica, na sedežu družbe
Galex, d.d., Gregorčičeva 27a, Murska
Sobota.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali po svojih pooblaščencih. Del-
ničarji morajo svojo ali udeležbo svojega
pooblaščenca pisno prijaviti najkasneje tri
dni pred skupščino na sedežu družbe.
Pooblaščenec se mora pred sejo skupšči-
ne izkazati s pisnim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem na sedežu družbe Galex, d.d., Gre-
gorčičeva 27a, Murska Sobota, od 14. 5.
1999 do 18. 6. 1999, vsak torek in sredo
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna ob sklicu,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 18.
junija 1999 ob 17. uri, v isti dvorani.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Galex, d.d., Murska Sobota
direktorica

Št. 23/99 Ob-3752
Na podlagi 7.2. točke statuta družbe

ETRA 33, Energetski transformatorji, d.d.,
Ljubljana, uprava sklicuje

3. skupščino
družbe ETRA 33, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 13. uri, v
sejni sobi upravne stavbe družbe na Šlan-
drovi 10, Ljubljana-Črnuče.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se imenuje Jožica Tominc, za preštevalki
glasov pa Zlato Hernčič in Bredo Jeran.

Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe za leto 1998.

3. Obravnava in odločanje o razporeja-
nju nerazporejenega dobička iz preteklih let
in dobička za leto 1998.

Nerazporejen dobiček družbe v revalori-
zirani višini na dan 31. 12. 1998 znaša
117,286.169 SIT.

Nerazporejen dobiček po posameznih
letih znaša:

– v letu 1994 – 1,500.325 SIT,
– v letu 1995 – 13,979.849 SIT,
– v letu 1996 – 13,668.585 SIT,
– v letu 1997 – 28,540.400 SIT,
– v letu 1998 – 59,597.010 SIT.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se za
dividendo v letu 1999 izplača bruto
14,400.000 SIT, in sicer iz nerazporejene-
ga dobička za leto 1994 in njegovega reva-
lorizacijskega popravka do datuma skupšči-
ne (v celoti) in del potrebne razlike iz neraz-
porejenega dobička za leto 1995 in njego-
vega revalorizacijskega popravka.

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so vpisani na dan skupščine v delniško

knjigo pri družbi ETRA 33. Dividenda znaša
300 SIT bruto na delnico in se izplača delni-
čarjem v 60 dneh po sklepu skupščine.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina potrdi pooblaščeno revizij-
sko družbo Revizija plus, d.o.o., Ljubljana,
za revidiranje računovodskih izkazov v po-
slovnem letu 1999.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri
dni pred zasedanjem in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastop-
niki ali pooblaščenci, ki pisno prijavijo oseb-
no ali s priporočeno pošto dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine, to je
do vključno 14. 6. 1999 in ki so vpisani v
delniško knjigo na sedežu družbe ETRA 33.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Udeležence skupščine prosimo, da se
prijavijo v sprejemni pisarni št. 108, v I.
nadstropju upravne stavbe družbe ETRA 33,
d.d., Šlandrova 10, Ljubljana, uro pred za-
četkom zasedanja. V sprejemni pisarni mo-
rajo najavljeni udeleženci podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istem prostoru in bo tedaj sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala
(drugi sklic).

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, vsak delovnik med 12. in 14. uro.

ETRA 33, d.d.
uprava družbe

Št. 109/99 Ob-3754
Na podlagi 13. člena statuta družbe skli-

cujem

5. sejo skupščine
družbe Sanolabor, d.d.,

ki bo 16. junija 1999 ob 14. uri, v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, se sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.

3. Prenehanje veljavnosti poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina soglaša, da
se razveljavi poslovnik o delu skupščine,



Stran 2520 / Št. 36 / 14. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

sprejet dne 1. 12. 1995 in da njegova ve-
ljavnost preneha z dnem 18. 6. 1999.

4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave, z
mnenjem revizorja in mnenjem nadzornega
sveta, se sprejme poročilo o poslovanju za
leto 1998.

5. Delitev čistega dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička po predlogu uprave in z mnenjem nad-
zornega sveta:

– 36,856.400 SIT v proste rezerve,
– 85,998.268 SIT v nerazporejen čisti

dobiček.
6. Izplačilo dividend in nagrade upravi.
Predlog sklepa: revalorizirani nerazpo-

rejeni dobiček iz preteklih let se revalorizira
do 31. 12. 1998 in se razporedi:

– delničarjem za dividende v bruto zne-
sku 1.500 SIT na delnico oziroma skupaj v
višini 54,792.000 SIT,

– upravi v višini 1,228.000 SIT.
7. Predlog imenovanja članov nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: za mandatno obdobje

od 2. 12. 1999 do 1. 12. 2003 se imenuje
v nadzorni svet naslednje člane: Sonja Bati-
stič, Milena Gorjup, Ela Sušnik, Tone Zorc
(predstavniki delničarjev) in Vilma Torkar in
Franc Bregar (predstavnika delavcev). Man-
datna doba novoizvoljenih članov začne teči
2. 12. 1999, ko poteče mandat sedanjim
članom nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za leto 1999 imenuje revizijska hiša IN Re-
vizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 16. 6. 1999. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo druž-
bi pisno najavili svojo udeležbo na skupšči-
ni. Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do vključno 13. 6. 1999.

Pri evidentiranju prisotnosti fizične ose-
be dokažejo svojo identiteto z osebnim do-
kumentom, pravne osebe pa z izpisom iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot
mesec dni. Delničar lahko glasuje osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovalnega lističa, ki ga prejme ob vstopu
na skupščino.

Do dividende so upravičeni vsi delničar-
ji, vpisani v delniško knjigo na dan izvedbe
skupščine.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu uprave, na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri, v istem prostoru, ne glede na
sklepčnost.

Sanolabor, d.d.
direktor družbe

Št. 7/99 Ob-3755
Na podlagi določil statuta družbe Frizar-

ti, družba za upravljanje, d.d., sklicujem

1. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti, družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,

Domžale,

ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 13. uri,
v Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico
skupščine Stanko Kamin, za preštevalko
glasov Nevenko Golob, zasedanju prisostvu-
je povabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Letno poročilo Frizarti, družba za
upravljanje, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo Frizarti, družba za upravljanje, d.d.,
za leto 1998 v predloženem besedilu.

Mnenje nadzornega sveta Frizarti, druž-
ba za upravljanje, d.d.: nadzorni svet pred-
laga skupščini, da sprejme letno poročilo
uprave za leto 1998.

4. Letno konsolidirano poročilo poveza-
nih družb Frizarti, družba za upravljanje, d.d.
in družbe Česalnice Ljubljana, d.d., Ljublja-
na, za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme konsoli-
dirano letno poročilo povezanih družb Fri-
zarti, družba za upravljanje, d.d. in družbe
Česalnice Ljubljana, d.d., za poslovno leto
1998 v predloženem besedilu.

Mnenje nadzornega sveta Frizarti, druž-
ba za upravljanje, d.d.: nadzorni svet pred-
laga skupščini, da sprejme konsolidirano
letno poročilo uprave za leto 1998.

5. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: čisti dobiček poslovnega le-
ta 1998 v znesku 1,992.613,08 SIT osta-
ne nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

revizijo računovodskih izkazov Frizarti,
družbe za upravljanje, d.d., ter konsolidira-
nih računovodskih izkazov povezanih družb
Frizarti, družba za upravljanje, d.d. in Če-
salnice Ljubljana, d.d., Ljubljana, za po-
slovno leto 1999 skupščina imenuje revi-
zijsko hišo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Dunajska 106, Ljubljana.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina izvoli člane nadzornega
sveta:

– Stanko Kamin,
– Dragico Kreč,
– Marico Ilijevec.
Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvoli-

jo za mandatno obdobje 4 let.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni od 11. do
13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o last-
ništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno overiti
pri notarju.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave skli-
ca sporočijo upravi svoje nasprotne pred-
loge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane v is-
tem prostoru, z istim dnevnim redom in gla-
suje ne glede na število prisotnih delnic.

Frizarti, d.d.
uprava

Ob-3753
Na temelju četrtega odstavka 22. člena

statuta delniške družbe ŽITO Gorenjka, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujemo

2. sejo skupščine,
ki bo v sredo dne 22. 6. 1999 z začet-

kom ob 10. uri v prostorih družbe v Lescah,
Rožna dolina 8 z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje de-
lovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov in se
ugotovi sklepčnost.

Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 in predloga o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1998 s priloženim revizij-
skim poročilom,

b) Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme pred-
lagani sklep o razporeditvi dobička, ugotov-
ljenega po revidiranih računovodskih izka-
zih za leto 1998, in delitev dela nerazpore-
jenega dobička iz preteklih let.

3. Imenovanje novega člana NS, ki za-
stopa interese delničarjev.

Ugotovi se, da je član nadzornega sveta
odstopil.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje član nadzornega sveta po
predlogu.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta družba na podlagi prvega
odstavka 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah oblikuje sklad lastnih delnic.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizorska hiša Pricewater-
houseCoopers, d.d., iz Ljubljane.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan
18. 6. 1999 vpisani v delniško knjigo.

Delničarji in pooblaščenci morajo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijaviti na se-
dežu družbe najkasneje tri dni pred sejo.

Delničarji se morajo pred sejo skupšči-
ne izkazati z osebnim dokumentom, poob-
laščenci pa z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino bo na voljo na se-
dežu družbe vsak dan od 12. do 14. ure tri
dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
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Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v enem tednu po
objavi oziroma prejemu vabila.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina veljavno odloča, če so na njej

prisotni delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci, ki predstavljajo 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, je naknadno
seja skupščine istega dne uro kasneje, to je
ob 11. uri. Skupščina bo v tem primeru
veljavno odločala ne glede na število prisot-
nih delnic.

Žito Gorenjka d.d.
uprava

Št. 72/99 Ob-3756
Na podlagi določil statuta družbe Česal-

nice Ljubljana, d.d., sklicujem

7. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana,

Luize Pesjakove 9,
ki bo v sredo, dne 16. 6. 1999 ob 13.

uri v Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni no-
tarja Jožeta Dernovška, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico
skupščine Stanko Kamin, za preštevalko
glasov Branko Guna, zasedanju prisostvuje
povabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Letno poročilo družbe Česalnice Ljub-
ljana, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo delniške družbe Česalnice Ljubljana,
d.d., za leto 1998 v predloženem besedilu.

Mnenje nadzornega sveta Česalnice
Ljubljana, d.d.: nadzorni svet predlaga
skupščini, da sprejme letno poročilo uprave
za leto 1998.

4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: čisti dobiček poslovnega leta 1998 v zne-
sku 494.339,34 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za poslovno le-
to 1999 skupščina imenuje revizijsko hišo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 106,
Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta: ugo-
tovi se, da dne 12. 10. 1999 preneha man-
dat članom nadzornega sveta, zato skupšči-
na izvoli nove člane nadzornega sveta:

– Martina Habič,
– Branka Guna,
– Marija Šuc.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopi-

jo 4 letni mandat dne 13. 10. 1999.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 4000 ali več
delnic bomo gradivo poslali po pošti, dru-
gim pa je na vpogled v prostorih Česalnice

Ljubljana, Luize Pesjakove 9, vse delovne
dni od 11. do 13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic, oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem. Rok za
prijavo je do 13. 6. 1999. Prijavo je treba
poslati v priporočenem pismu oziroma po
telefaksu.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne
predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-3757
Na podlagi 6.4.1. in 6.4.2. točke statu-

ta družbe Termoplasti-Plama, d.d., sklicuje
uprava

3. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,

d.d., Podgrad,
ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 12. uri

na sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na skupščini zastopana taka večina, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh
preštevalcev glasov ter potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalca glasov in zapisnikar
v predlaganem sestavu ter potrdi notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom. Pred-
sednik seznani skupščino z dnevnim redom.

5. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998. Mnenje nadzornega
sveta: nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme revidiran zaključni račun in poslov-
no poročilo uprave za leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

Predlog sklepa: sprejme se revidiran za-
ključni račun in poslovno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno, v skladu s predpisi in
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki bodo na dan 12. 6.
1999 vpisani v delniško knjigo in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.

Način glasovanja: glasuje se javno, z gla-
sovnicami, osebno ali po pooblaščencu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 12. do 14. ure, v tajništvu družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali
predloge glede dnevnega reda glede kate-
rih želijo, da so o njih pravočasno seznanje-
ni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Termoplasti-Plama, d.d.,
uprava

Št. 1668 Ob-3758
Uprava družbe na podlagi 7. člena statu-

ta delniške družbe GZL Geoprojekt, d.d.,
Letališka ulica 27, 1110 Ljubljana, sklicuje

2. redno sejo skupščine
GZL Geoprojekt, Podjetje za

geotehnična dela, d.d., Letališka
ulica 27, Ljubljana,

ki bo dne 15. 6. 1999 ob 9. uri na sede-
žu družbe in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Iztok Kremser, za prešteval-
ca glasov pa Darja Gerden in Slava Pertovt.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red 2.

skupščine delniške družbe GZL Geoprojekt,
d.d., v predloženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila uprave
družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem be-
sedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi izgube v
letu 1998.

Predlog sklepa: izguba ustvarjena v letu
1998 se pokrije v naslednjih petih letih.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: kot revizorsko hišo se

izbere Plus revizija, d.o.o., Bežigrad 1,
1000 Ljubljana.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu družbe GZL Geoprojekt, d.d., Letališka
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ulica 27, 1110 Ljubljana, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, od dneva objave do
dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

razpravljajo delničarji, ki so vpisani v del-
niški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 8. 6. 1999 oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje mora bi-
ti pisno in deponirano na sedežu družbe,
najkasneje do 12. 6. 1999 do 9. ure.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine z istim dnevnim
redom istega dne ob 10. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se za udeležbo
na skupščini prijavijo pisno tri dni pred zase-
danjem skupščine in, da se zaradi razdelitve
glasovnic oglasijo na mestu zasedanja
skupščine eno uro pred začetkom skupščine.

GZL Geoprojekt, d.d.,
uprava družbe

Ob-3759
Na podlagi 7.3. člena statuta Delo Revi-

je, d.d., sklicuje uprava

6. skupščino družbe
Delo Revije, d.d.,

ki bo v torek, dne 22. 6. 1999 ob 14.
uri v okrogli sejni dvorani v pritličju stolpnice
Dunajska 5 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvolijo se predsednik skupščine ter
imenujeta preštevalca glasov in notar.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslova-
nju družbe v letu 1998.

3. Predlog udeležbe uprave pri dobičku
za leto 1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se predlog nadzornega sveta za udelež-
bo uprave pri dobičku za leto 1998.

4. Sprejem delitve čistega dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog delitve čistega
dobička in predlagana višina dividende.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa in nadzornega sveta: za-
radi izteka mandata Tinetu Guzej in Nives
Kretič z dnem 11. 9. 1999 sta nova člana
nadzornega sveta od 12. 9. 1999 dalje Ti-
na Guzej in Luka Škoberne.

6. Predlog imenovanja revizorja za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za leto 1999 se imenuje družba Pri-
ce Waterhouse Coopers, d.d.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Za udeležbo na skupščini se delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo s
potrdilom o imetništvu delnic oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja in njegovim po-
trdilom o imetništvu delnic.

3. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan 16. 6. 1999.

4. Delničarji ali njihovi pooblaščenci ima-
jo pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico pod pogojem, da svojo ude-
ležbo prijavijo najkasneje pet dni pred
skupščino:

– osebno na sedežu družbe, 8. nad-
stropje, soba 806, pri Mileni Avsec,

– po faksu 061/173-81-09, s pripisom
“za skupščino družbe”,

– s priporočeno pošiljko s pripisom “za
skupščino družbe”.

5. Udeležence skupščine prosimo, da se
eno uro pred pričetkom seje skupščine pri-
javijo predstavniku družbe na prijavnem me-
stu (okrogla sejna dvorana v pritličju stolpni-
ce Dunajska 5 v Ljubljani). S podpisom na
seznamu delničarjev potrdi delničar oziro-
ma pooblaščenec svojo prisotnost na
skupščini ter prevzame glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino družbe
Vsa gradiva so na vpogled vsak delovni

dan od objave sklica skupščine do dne
21. 6. 1999, v času med 9. in 12. uro pri
Mileni Avsec (tel. 173-81-01).

Predlogi delničarjev
Vsak nov predlog delničarjev mora biti

skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vložen
na sedežu družbe v 10 dneh po objavi skli-
ca skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če ob napovedani uri skupščina ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan v istih prostorih ob 14.30. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Delo Revije, d.d.,
uprava

Ob-3761
Na podlagi točke C sedmega poglavja

statuta delniške družbe Kmetijski kombinat
Ptuj, poljedelstvo, govedoreja, prašičereja,
proizvodnja krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.,
uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Kmetijski kombinat Ptuj, poljedelstvo,
govedoreja, prašičereja, proizvodnja

krmil, vinarstvo, trgovina, d.d.,
ki bo dne 17. 6. 1999 ob 13. uri v pro-

storih dvorane Kina Ptuj, Cvetkov trg 1, Ptuj,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa urpave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Milan Tetičkovič,
– preštevalca glasov: Martina Jakomini,

Ida Krajnc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej

Šömen.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprejme
ob predhodnem pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta predlog uprave, da se čisti dobi-
ček poslovnega leta 1998 v višini 50,319.000
SIT razporedi v nerazporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto
1999, skupščina imenuje družbo Abeceda,
d.o.o., Mlinska 6/a, 2250 Ptuj.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev, so 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 knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice, izpolnjujejo
delničarji njihovi zastopniki ali pooblaščen-
ci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Kmetijski kombinat Ptuj, d.d.,
generalni direktor

Št. 75/99 Ob-3762
Na podlagi 14. točke statuta družbe SGP

Pomgrad, d.d., in zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe

3. skupščino delničarjev družbe
SGP Pomgrad, d.d., Štefana Kovača

10, Murska Sobota,
ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 12. uri v

prostorih kavarne hotela Diana, Slovenska
ulica 52, Murska Sobota.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsedujočega se imenuje: Tadej
Ružič, univ. dipl. prav.

Za preštevalca se imenujeta: Vida Bala-
žic in Miran Maučec.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar mag.
Andrej Rošker.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1998 v besedilu, kot
ga je predlagala uprava na podlagi revi-
zorskega mnenja in pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
poslovanja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba, ustvarjena v
poslovnem letu 1998 v višini
16,952.317,07 SIT, pokrije v breme rezerv
družbe in njihovega revalorizacijskega po-
pravka.

4. Sprejem sklepa o pripojitvi družbe In-
tering Konsalting, Upravljanje in razvoj,
d.o.o., k delniški družbi ter imenovanje
pooblaščenca za podpis notarskega zapisa
pogodbe o pripojitvi.

Predlog sklepa: družba Intering Konsal-
ting Upravljanje in razvoj, d.o.o., Murska
Sobota, Arhitekta Novaka 13, se kot prev-
zeta družba pripoji k družbi Splošno grad-
beno podjetje Pomgrad, Murska Sobota,
d.d., kot prevzemni družbi, pri čemer pre-
moženje prevzete družbe preide na prev-
zemno družbo. Za pooblaščenca za podpis
notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi se
imenuje Stanko Polanič, univ. dipl. inž. grad.

5. Sprejem pogodbe o pripojitvi prevze-
te družbe k prevzemni družbi.

Predlog sklepa: sprejme se pogodba o
pripojitvi prevzete družbe k prevzemni družbi.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovna leta 1999,
2000 in 2001 imenuje predlagana revizij-
ska družba.

7. Seznanitev delničarjev s spremembo
v nadzornem svetu družbe.

Delničarje se obvesti, da je namesto od-
stopljenega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delavcev Ivana Murglja, svet delav-
cev imenoval Mirka Babiča.

8. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja gla-

sovalne pravice na skupščini imajo delni-
čarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino in ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 14. 6.
1999. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pra-
vice na skupščini in preko zakonitih zastop-
nikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora
biti dano v pisni obliki in ga je potrebno
predložiti na sedež družbe, kjer ostane shra-
njeno.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne

v istih prostorih ob 13. uri, ko bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Delovno gradivo bo na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do
14. ure.

Poslovno poročilo z mnenjem nazorne-
ga sveta in revizijskim poročilom, pripojitve-
na pogodba, letna poročila in poročila o
stanju družb ter revizijska poročila so udele-
žencem na razpoalgo na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

SGP Pomgrad, d.d.
uprava

Št. 14/99 Ob-3763
Frizerstvo Maribor, d.d., Dvorakova

10/č, Maribor, sklicuje v skladu z 274. 283.
in 284. členom zakona o gospodarskih
družbah

VII. skupščino
delniške družbe Frizerstvo Maribor,

d.d.,
ki bo dne 21. 6. 1999 ob 14. uri na

sedežu družbe v Mariboru, Dvorakova 10/č,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se iz-
voli odvetnik Andrij Ketiš in za preštevalca
glasov se izvoli Goran Janžekovič.

Ugotovi se prisotnost notarja.
2. Obravnavanje in sprejem letnega po-

ročila o poslovanju delniške družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina ne sprejme
letnega poročila za leto 1998.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se kot predstavniki delničarjev imenu-
jejo: Janez Žlender, Robert Šeligo, Jasmina
Remih, Ivanka Remih.

4. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi neto
sejnino za predsednika nadzornega sveta v
znesku 20.000 SIT in za člane nadzornega
sveta 15.000 SIT.

5. Vprašanja in pobude delničarejv.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini je potrebno deponirati na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora udeležbo na skupščini najaviti najkasne-
je tri dni pred zasedanjem skupščine.

Udeležence prosimo, da se uro pred za-
četkom zasedanja, prijavijo na tajništvu upra-
ve, kjer bodo s podpisom potrdili svojo pri-
sotnost.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 10. 6. 1999 do 18. 6. 1999
med 12. in 14. uro na sedežu družbe Dvo-
rakova 10/č, Maribor, pri Cafnik, tel.
062/303-251.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe,
dodatne, spreminjevalne in nasprotne pred-
loge pisno pošljejo s priporočeno pošiljko v
sedmih dneh od objave sklica, ter s tem
upravi in nadzornemu svetu omogočijo pra-
vočasno pripravo njunih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 28. 6. 1999 ob 14. uri na istem
mestu. Takrat bo skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala. Upra-
va lahko prvi sklic skupščine premesti na
28. 6. 1999, če se s tem strinja večina
delnic in če obstajajo utemeljeni razlogi.

Frizerstvo Maribor, d.d.
uprava

nadzorni svet

Ob-3764
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah in F člena statuta skli-
cuje direktor delniške družbe KOTO Miklo-
šičeva 5, Ljubljana

5. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 17. 6. 1999, ob 11. uri
na sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljub-
ljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupšči-

ne se imenuje Sonja Tominec, za prešteval-
ki glasov se imenujeta Ema Urh in Tatjana
Žabjek, za zapisničarko se imenuje Tatjana
Anžur, za notarko se imenuje Nada Kumar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 skupaj z mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
4.1. čisti dobiček za leto 1998, v višini

237,933.739 SIT ostane nerazporejen,
4.2. dividende v višini 41,468.544 SIT,

kar znaša 52 SIT bruto na delnico, se izpla-
čajo iz revaloriziranega nerazporejenega do-
bička za leto 1996,

4.3. do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic vpisanih v del-
niško knjigo pri KDD na dan 11. 6. 1999,

4.4. dividende se izplačajo do 31. 7.
1999,

4.5. izplačajo se nagrade upravi v višini
2,040.000 SIT iz revaloriziranega nerazpo-
rejenega dobička za leto 1996,

4.6. izplačajo se nagrade članom nad-
zornega sveta v višini 2,040.000 SIT iz re-
valoriziranega nerazporejenega dobička za
leto 1996.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe

KOTO se imenuje Revizijska družba Pod-
boršek k.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo, na dan 11. 6.
1999 in ki najmanj tri dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sede-
žu družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe uro pred začetkom zaseda-
nja, da bodo lahko prevzeli glasovnice za
glasovanje na skupščini.
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Na sedežu družbe so najavljeni ude-
leženci dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda, so delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave na sedežu druž-
be Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do
12. ure.

Če  skupščina  ob  napovedani  uri  ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine  družbe  istega  dne  ob  14.  uri
na mestu prvega sklica. Na ponovnem za-
sedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de  na  višino  zastopanega  osnovnega
kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-3765
Na podlagi 36. člena statuta družbe Pre-

dilnice Litija, d.d., sklicujem

6. sejo skupščine,
ki bo v petek, dne 18. 6. 1999 ob

11. uri v sejni sobi poslovne stavbe druž-
be, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije, komisije za izvedbo glasovanja in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, verifikacijsko komisijo,
komisijo za izvedbo glasovanja ter notarja
po predlogu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi

sklepčnost.
3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 po predlogu uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta.

4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1998 v

višini 30,418.910,56 SIT v revalorizirani
vrednosti od 31. 12. 1998 do dneva
skupščine se razdeli:

– 1,520.945 SIT kot udeležba uprave
na dobičku,

– 28,897.965,56 SIT ostane nerazpo-
rejeni dobiček.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvolijo:
1. prof. dr. Ljubo Sirc,
2. Janez Krevs,
3. Matjaž Zaviršek,

za mandatno obdobje od 18. 12. 1999
do 17. 12. 2003.

Skupščina  vzame  na  znanje,  da  je
svet  delavcev  v  nadzorni  svet  imenoval
Franca  Boldina  in  Vlasto  Grom  za
mandatno obdobje od 18. 12. 1999 do
17. 12. 2003.

6. Imenovanju revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega

poročila za leto 1999 se imenuje revizijska
hiša INRevizija, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 1.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udelež-
bo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.

Hkrati z najavo udeležbe na skupščini mo-
rajo  pooblaščenci  predložiti  pisna  poob-
lastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 18. 6. 1999 ob 12. uri v istem
prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupšči-
na odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe, soba št. 18,
vsak dan od 13. do 15. ure.

Predilnica Litija, d.d.
uprava

Ob-3766
Na podlagi 6.3.3. točke statuta družbe

Kovinar Novo mesto, d.d., Ljubljanska 36,
Novo mesto, uprava sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Kovinar Novo mesto, d.d.,
ki bo v ponedeljek 21. 6. 1999 ob 15.

uri v prostorih družbe Kovinar Novo mesto,
d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
2. Izvolitev organov skupščine.
Izvoli se predsedujočega skupščine, dva

preštevalca glasov ter potrdi notarja za se-
stavo notarskega zapisnika po predlogu di-
rektorja.

3. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za l. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za l. 1998 po predlogu direk-
torja in nadzorenga sveta.

4. Razporeditev dobička za l. 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

razdelitev dobička za l. 1998 na podlagi
predloga direktorja in mnenja nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: imenuje se pooblašče-

no revizijsko hišo za l. 1999 po predlogu
direktorja.

Gradivo
Gradivo za skupščino družbe in predlogi

sklepov so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Kovinar Novo mesto, d.d., Ljub-
ljanska 36, Novo mesto, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

Udeležba in glasovanje na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki.

Skupščine se lahko udeležijo le tisti del-
ničarji, ki bodo svojo udeležbo na skupščini
najavili pismeno najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo delničarji ob vstopu v
prostor v katerem bo potekala skupščina.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti pisno.

Sklepčnost skupščine.
Skupščina je sklepčna, če bo na seji

prisotnih vsaj 15% vseh glasov. Če skupšči-
na občasno sklica ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje z istim dnevnim redom iste-
ga dne ob 16. uri na mestu prvega sklica.

Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Kovinar Novo mesto, d.d.,
direktor

Ob-3767
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Papir servis, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3,
sklicujem

5. sejo skupščine
družbe Papir servis, d.d.,

ki bo v ponedeljek 21. 6. 1999 ob
10.30 na sedežu podjetja Ljubljana, Pod
ježami 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1998 skupaj z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega sve-
ta.

3. Delitev čistega dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička za leto 1998 po
predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999

se imenuje revizijska hiša RFR Ernst &
Young iz Ljubljane, Dunajska 106.

5. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člane nadzor-

nega sveta Fabjančič Antona, Vrečar Rudi-
ja, Volkar Pavleta, Ozimek Berčon Jožico in
Krivec Cvetka.

6. Imenovanje novih članov nadzorenga
sveta.

Predlog sklepa: Samo Stonič, Vrečar Ru-
di, Satler Matjaž, Raičevič Milena, Krivec
Cvetko in Kocman Miha.

Gradivo za sejo skupščine je delničar-
jem na vpogled na sedežu uprave družbe
vsak delovni dan od 10. do 12. ure po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasu-
je se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mo-
ra biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti
delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec,
ki je najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pismeno prijavil udeležbo.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine v istem prostoru. Takrat bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Papir, servis, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Št. 278/99 Ob-3768
Na podlagi 20. člena statuta družbe Gra-

dis Inženiring, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be vabi delničarje na
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3. sejo skupščine
družbe Gradis Inženiring, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 16. 6. 1999 ob 9. uri v

sejni sobi na sedežu družbe, na Letališki
33, v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za
preštevalki glasov pa Alenka Prosen in Re-
nata Godec.

Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.

3. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlg uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme revidirano letno poro-
čilo družbe za leto 1998 v predlaganem
besedilu.

4. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka družbe za leto 1998 in o delitvi nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o delitvi do-
bička:

1. Ustvarjeni dobiček v letu 1998, v
višini 5,088.898,65 SIT se razporedi v re-
zerve v višini 50%, to je v višini
2,544.449,35 SIT, preostali del dobička iz
leta 1998 v višini 2,544.449,30 SIT ostane
nerazporejen.

2. Ustvarjeni dobiček v letu 1997, v
višini 13,330.586,94 SIT se razporedi v
rezerve v višini 50%; to je v višini
6,665.293,50 SIT, preostanek pa ostane
nerazporejen.

3. Iz nerazporejenega dobička iz leta
1995 se razdeli za dividende delničarjem
11,500.000 SIT.

Družba bo izplačevala dividende naj-
kasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa
na skupščini delniške družbe po stanju iz
delniške knjige na dan uresničevanja glaso-
valne pravice na skupščini.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje Podboršek Revizijska
družba, k.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Sonji  Vršič  vsak  delovni  dan  od  10.  do
14. 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 skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis Inženiring, d.d., Ljubljana,
uprava

Št. 15/99 Ob-3769
Na podlagi 7. člena statuta družbe Izlet-

nik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje, sklicu-
je uprava družbe

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.,

Celje,
ki bo v Celju, dne 21. 6. 1999 ob 12.

uri v prostorih hotela Celeia, Mariborska 3.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine: Boštjana Čokla, dveh
preštevalcev glasov, Anico Vojkovič in Brigi-
to Rančigaj ter ugotovitev, da seji prisostvu-
je povabljeni notar, Marko Fink iz Celja.

2. Vodstvo seje prevzame izvoljeni pred-
sednik in ugotovi sklepčnost skupščine.

3. Sprememba, dopolnitev in uskladitev
statuta družbe z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifiakcije dejavnosti.

V točki tretjič prvič se dopolni:
H/55.111 – dejavnost hotelov z resta-

vracijo,
I/63.300 – dejavnost potovalnih organi-

zacij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.

K točki tretjič prvič se doda:
H/55.112 – dejavnost penzionov,
H/55.401 – točenje pijač in napitkov v

točilnicah.
K točki petič osmič se doda novi odsta-

vek, ki se glasi: direktor imenuje komisijo za
prošnje in pritožbe, ki šteje pet članov in
dva nadomestna člana.

V točki šestič prvič se črta četrta alinea.
Pooblasti se predsednika skupščine za

podpis čistopisa statuta družbe.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la uprave o poslovanju Izletnika Celje, d.d.,
za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju Izletnika
Celje, d.d., za leto 1998.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da dobiček iz poslovnega rezultata
za leto 1998 v višini 13,595.830 SIT osta-
ne nerazporejen.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 1999 revizorja RS Biro Žalec.
7. Razrešitev dveh voljenih članov nad-

zornega sveta družbe in izvolitev dveh novih
čalnov nadzornega sveta družbe:

a) Predsednik skupščine seznani
skupščino, da je svet delavcev, dne 22. 10.
1998 razrešil članstva v nadzornem svetu
družbe, Stanislavo Arh in namesto nje ime-
noval Nado Strašek.

b) Zaradi odstopa iz članstva nadzorne-
ga sveta družbe, se ugotovi, da je članstvo v

nadzornem svetu družbe z dnem 29. 3.
1999 prenehalo Ivanu Krajncu in Ernestu
Zidanskemu.

c) V nadzorni svet družbe se izvolita za
člana Franca Lesjaka in Jožeta Preskarja.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve točke

in tretje točke, nadzorni svet pa je predlaga-
telj sklepov četrte, pete, šeste in sedme
točke dnevnega reda skupščine.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari
Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
go v Klirinško-depotni družbi na podlagi zad-
njega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 16. 6. 1999).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bo-
do na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarejv oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini,

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.

Predlogi delničarejv.
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščine veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Izletnik Celje, d.d.
uprava

direktorica podjetja

Št. 349/99 Ob-3770
Na podlagi 3. odstavka XIV. točke statu-

ta delniške družbe TP Rožca, d.d., Jeseni-
ce sklicujem

2. skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v sredo 16. junija 1999 s pričet-
kom ob 13. uri v prostorih sejne dvorane
Meting, d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo organi
skupščine.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila družbe za leto 1998.
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Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1998 sku-
paj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobi-
ček družbe za leto 1998 v višini
17,892.381,15 SIT v celoti ostane neraz-
porejen.

4. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-
nega dobička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se ne-
razporejeni dobički iz preteklih let v višini
64,481.177,97 SIT razporedijo za:

– za izplačilo dividend v višini
32,246.748 SIT se razporedi nerazporeje-
ne dobičke in revalorizacijske popravke iz
let 1993, 1995, 1996 in delno iz leta 1997,

– nerazporejen pa ostane dobiček v viši-
ni 32,234.429,97 SIT, ki izhaja iz dobička
in revalorizacijskega popravka delno iz leta
1997 in revalorizacijskega popravka iz leta
1998.

Do izplačila dividend so upravičeni delni-
čarji, ki bodo 1. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo družbe. Dividende bodo izplačane v
60 dneh od dneva skupščine.

5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovdskih izkazov
za leto 1999 imenuje IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.

Informacija delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 16. 6. 1999

ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
na skliče za isti dan, 16. 6. 1999 ob 14.
uri. Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini prijaviti najkasneje tri dni pred
skupščino. Delničarje naprošamo, da eno
uro pred začetkom skupščine uredijo for-
malnosti v zvezi z udeležbo.

Pogoji udeležbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, ki so na dan 1. 6. 1999 vpisani v
delniško knjigo družbe oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in ostane družbi. Delničarje ozi-
roma pooblaščence naprošamo, da poob-
lastila dostavijo najkasneje tri dni pred
skupščino.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno
z določili XII. poglavja zakona o prevzemih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Jesenicah, C. m. Tita 16, vsak
delovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica od 10. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov in dopolnilnih
predlogov

Delničarje prosimo, da svoje protipred-
loge ali dopolnilne predloge k dnevnemu
redu, ki morajo biti pisani in obrazloženi
vložijo v roku 7 dni, šteto od prvega nasled-
njega delovnega dne od dneva objave skli-

ca. Protipredlogi in dopolnilni predlogi se
vlagajo priporočeno po pošti ali neposred-
no na sedežu družbe.

TP Rožca, d.d., Jesenice
uprava – direktor

Ob-3771
Na podlagi 24. člena statuta delniške

družbe Mizarstvo Gabrovka, d.d., uprava
družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Gabrovka,

ki bo v ponedeljek, 14. junija 1999 ob
9. uri na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika in preštevalca, imenovanje notarja
za sestavo zapisnika, ugotovitev udeležbe
in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
notarja.

Skupščina ugotovi sklepčnost in potrdi
dnevni red.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju družbe za leto
1998.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Navodila za udeležbo.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo vsi delni-
čarji, ki do 3 dni pred skupščino upravi druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

V primeru, da ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine istega dne ob 10. uri v istih
prostorih z enakim dnevnim redom.

Delničarji lahko v roku sedem dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda.

Gradiva ter predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda so na vpogled
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

Mizarstvo Gabrovka, d.d.
direktor

Ob-3772
Na podlagi 28. člena statuta družbe

RGL, d.d., Ljubljana, sklicujem

6. skupščino
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, dne 17. 6. 1999 ob 12.
uri v prostorih družbe, Cesta 24. junija 23,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
notar.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju družbe RGL, d.d., v letu
1998 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998, z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe RGL, d.d.

Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
člani nadzornega sveta družbe RGL, d.d.

5. Vprašanja in pobude.
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak novi predlog delničarjev mora
biti podan v pisni obliki, obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri
dni pred skupščino prijavijo upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo bo na vpogled na sede-
žu družbe v tajništvu pri ga. Dragaš vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v času od
16. 5. 1999 do 16. 6. 1999.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom skupščine prevzamejo
glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje dne 17. 6. 1999 ob 13. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3773
Uprava družbe Termopol, d.d., Sovodenj

na podlagi 100. in 101. člena statuta druž-
be sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Termopol,

ki bo v četrtek 17. 6. 1999 s pričetkom
ob 14. uri na sedežu družbe v Sovodnju z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev, orga-
nov skupščine in imenovanje notarja.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 in poročilo revizorja z mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Predlog sklepa o uporabi čistega do-
bička za poslovno leto 1998.

4. Imenovanje revizorja.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov uprave in NS:
1. Skupščina imenuje predlagano verifi-

kacijsko komisijo in notarja.
2. Ob pozitivnem mnenju NS se sprejme

revidirano letno poročilo za leto 1998, ki ga
je izdelala revizijska družba ITEO Ljubljana.

3. Čisti dobiček za poslovno leto 1998
se razporedi po predlogu uprave.

4. Za revizorja se imenuje revizijska druž-
ba ITEO Ljubljana.

5. V nadzorni svet se imenujejo predla-
gani kandidati.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnci prve izdaje z oznako A, B, C
in D, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo priglasijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki na se-
dežu družbe.

Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov
so na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
na sedežu družbe vse delovne dni od 9. do
12. ure.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je
sklic skupščine ob napovedani uri neuspe-
šen, se skupščina ponovi istega dne ob
15.30 v istem prostoru. Ob vnovičnem skli-
cu skupščina odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Termopol, d.d., Sovodenj
uprava

Ob-3774
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta družbe Cetis, grafično podjet-
je, d.d., Celje, uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev,
ki bo 21. junija 1999 ob 14. uri, na

sedežu družbe v Celju, Čopova 24, vhod
št. 900.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti  in  imenovanje  organov
skupščine.

2. Letno poročilo z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta za leto 1998.

3. Razporeditev dobička za leto 1998.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Pod 1. točko se predlog sklepa glasi: za

predsednika skupščine se imenuje Ivan Le-
vec. Za preštevalce glasov se imenujejo Miro
Zakrajšek, Bernard Gregl in Robert Ernestl.
Za notarja se imenuje Anton Rojec iz Celja.

Pod 2. točko se predlog sklepa glasi: sprej-
me se letno poročilo z revizijskim mnenjem in
mnenjem nadzornega sveta za leto 1998, po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Pod 3. točko se predlog sklepa glasi:
čisti dobiček dosežen v letu 1998 v znesku
43,775.589,28 SIT ostane nerazporejen.

Pod 4. točko se predlog sklepa glasi:
za revizorja za poslovno leto 1999 se ime-
nuje družba Pricewaterhousecoopers,
d.d., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa pod zaporedno št. 4
je nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa
sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.

Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se v skladu s statutom družbe
določi ponovno zasedanje skupščine v istih
prostorih za dan 21. junija 1999 ob 15. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v korist katerih so delnice delniške druž-
be Cetis, d.d., vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi oziroma njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki. Delničar, pooblaščenec del-
ničarja ali zakoniti zastopnik mora na skupšči-
no prinesti osebni dokument in pisno poob-
lastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. Vsi
delničarji, ki so pridobili lastništvo in bili vpi-
sani pri Klirinško depotni družbi v zadnjih
treh dneh pred zasedanjem skupščine, mo-
rajo prinesti originalno potrdilo Klirinško de-
potne družbe o lastništvu delnic. Vsaka del-
nica na skupščini družbe zagotavlja en glas.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
pod pogojem, da svojo udeležbo prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Delničarjem predlagamo, da dvignejo
glasovnice pred začetkom zasedanja
skupščine med 12. in 13. uro.

Gradivo za vse točke dnevnega reda je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovnik od 14. maja 1999 do 21.
junija 1999 med 8. in 11. uro v pravni
pisarni.

Cetis, d.d.,
uprava

Št. 125 Ob-3775
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Emona krmila, d.d., Kavčičeva 72,
Ljubljana, sklicuje uprava

4. redno skupščino,
ki bo v petek, dne 18. 6. 1999 s pričet-

kom ob 12. uri v prostorih poslovne stavbe
Emona, Šmartinska 130, Ljubljana, I. nad-
stropje, velika sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov

skupščine in sprejem dnevnega reda.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Nada

Kumar.
Predlog sklepov:
– na predlog uprave se za predsedujo-

čega 4. redne skupščine imenuje dr. Mi-
hael Gajster,

– na predlog uprave se za preštevalca
glasov imenujeta Jelka Hojski in Urša
Burgar,

– skupščina sprejme predlagani dnevni
red.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta, skupšči-
na sprejme letno poročilo za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o uporabi in razdelitvi
čistega dobička delniške družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme predlog razdelitve čistega do-
bička delniške družbe.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta družbe.

5. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta, skupšči-
na sprejme sklep o ustanovitvi sklada za
nakup lastnih delnic v skupni višini
30,000.000 SIT. Vir za oblikovanje sklada
za nakup lastnih delnic so presežne rezerve
družbe. Sklad za nakup lastnih delnic se
oblikuje in uporablja za namen iz druge ali-
nee prvega odstavka 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revidiranje računovod-
skih izkazov za leto 1999 imenuje revizijsko
družbo IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Delničarji so po pošti, priporočeno s po-
vratnico, prejeli tudi pisno vabilo s predlogi
sklepov, vključno s predlogi sprememb sta-
tuta, mnenjem nadzornega sveta in poslov-
nim poročilom za leto 1998. Gradivo za
skupščino je delničarjem na vpogled tudi na
sedežu družbe, vse delovne dni od 11. do
13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma

zakonitih zastopnikih. Zastopnik oziroma
pooblaščenec se mora pred skupščino iz-
kazati s pisnim pooblastilom delničarja.

Emona krmila, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 1100/1095 Ob-3776
Na podlagi 7.3. člena statuta družbe

Iskrainvest, d.d., sklicuje uprava

4. skupščino delničarjev
ki bo dne 16. 6. 1999 ob 14. uri v sejni

sobi družbe, Stegne 25a, v Ljubljani, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvoliji se:
– predsednik skupščine,
– zapisnikar,
– dva preštevalca glasov in
– notar.
2. Sprejem dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila, revizorskega poročila in mnenja nad-
zornega sveta za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme poslovno poročilo uprave in revi-
zorsko poročilo za leto 1998.

4. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta osta-
ne celoten neto dobiček za leto 1998 v
višini 20,622.100 SIT nerazporejen.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog direktorja se

sprejmejo spremembe statuta, nadzorni svet
pa je pooblaščen, da besedilo statuta uskla-
di s sprejetimi spremembami in dopolnitva-
mi in izdela njegovo prečiščeno besedilo s
preštevilčenjem sklepov.

6. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na podlagi nadzornega
sveta skupščine imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1999 Texima-Konta,
d.o.o., Moste 74b, Žirovnica.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Ljubljani, Stegne 25a, v tajništvu vsak
delovni dan med 12. in 14. uro.

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 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom oziroma njihovi
pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj pisno prijavijo svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v
skupščinske prostore, ko tudi podpišejo
seznam prisotnosti udeležencev.

Pooblastilo mora biti pisno.
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Delničarje prosimo, da pridejo na
skupščino pred pričetkom, zaradi evidence
in prevzema glasovnic.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskrainvest, d.d.,
uprava družbe

Št. 99 Ob-3777
Na podlagi določil statuta družbe SKG,

d.d., Kamnik, Steletova 8, Kamnik, sklicuje
uprava družbe

4. skupščino
družbe SKG, d.d., Kamnik,

ki bo v sredo, 16. 6. 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe v Kamniku, Steletova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa
skupščine: za predsednika Marjan Griljc, za
preštevalko glasov Bernarda Šuštar, za no-
tarja Jože Rožman.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1998.

3. Razporeditev čistega dobička iz leta
1998.

Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček
iz leta 1998 v višini 15,950.360,63 SIT se
razporedi:

1. za dividende 9,535.370 SIT,
2. za nerazporejeni čisti dobiček

6,414.990,63 SIT.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje revizijska družba Abe-
ceda Ptuj, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu ali zastopniku. Pooblastilo za za-
stopanje na skupščini mora biti pisno in mo-
ra biti pred sejo predloženo skupščini. Del-
ničarji morajo svojo udeležbo predhodno
pisno sporočiti na naslov družbe, najkasne-
je 3 dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina ob času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje istega dne ob 13.30, na istem mestu.
Ob drugem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

SKG, d.d., Kamnik
direktor družbe

Ob-3778
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostinske-

ga podjetja Sevnica, d.d., sklicuje uprava

3. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo v torek, 15. 6. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine –
predsednik, preštevalec in notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
za člane organov skupščine se izvolijo pred-
lagani kandidati in se določi notar.

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1998, skupaj z revi-
zorskim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Ugotovitev in uporaba dobička.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob mnenju nadzornega sveta,
sprejme sklep o uporabi dobička v prilože-
nem besedilu: razdeli naj se dobiček prejš-
njih let, in sicer v višini 2,337.164,26 SIT
in njegova revalorizacija do 31. 12. 1998
v višini 580.758,61 SIT, in sicer na na-
slednji način: dobiček prejšnjih let in nje-
gova revalorizacija se revalorizirata do
30. 6. 1999 in izplačata najkasneje do
30. 9. 1999.

Dobiček iz leta 1998 v višini
371.783,09 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo za re-
vidiranje računovodskih izkazov za poslov-
no leto 1999 se imenuje revizijsko hišo
DEJ 3, d.o.o., iz Postojne.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 15. 6. 1999

ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, tj. 15. 6. 1999 ob 13.
uri.

Na ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane v druž-
bi. Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in skladno z vsebino
določil XII. poglavja zakona o prevzemih.

Na skupščini lahko sodelujejo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo upravi družbe tri dni pred
skupščino.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak de-
lovni dan od prvega naslednjega dne od
dneva objave sklica, od 8. do 12. ure.

Vložitev nasprotnih predlogov ali dopol-
nilnih predlogov

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge ali dopolnilne predloge k dnevnemu re-
du, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednje-
ga delovnega dne od objave sklica, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.
uprava družbe

Št. 170/2 Ob-3779
Na podlagi 33. člena statuta družbe in

drugega odstavka 283. člena ZGD sklicuje
uprava

4. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto,

d.d., Novo mesto, Gubčeva 15,
ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 12. uri, v

sejni dvorani PE “Vrtnarstvo in hortikultura”
v Novem mestu, Smrečnikova 45.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, zapi-
snikar in notar za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila uprave za leto 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju druž-
be v letu 1998 z mnenjem nadzornega sve-
ta in revizijske hiše.

5. Delitev dobička po zaključnem raču-
nu za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep
o delitvi dobička za leto 1998.

6. Imenovanje revizorja za 1999. leto.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja v letu 1999 se imenuje revizijska
hiša EPIS, d.o.o., iz Celja.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo me-
sto, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloga sklepov pod 1. in 3. točko sta

pripravila uprava in nadzorni svet.
Predloga sklepov pod 4. in 5. točko je

pripravila uprava, nadzorni svet pa je podal
mnenje.

Predlog sklepa pod 6. točko je pripravil
nadzorni svet.

Predlog sklepa pod 7. točko je pripravi-
la uprava.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, če pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
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identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan pri Milanu Dragišiču, dipl. ek.,
od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katere žele, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi, v sedmih dneh po objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.

uprava

Št. 61 Ob-3780
Uprava delniške družbe Tiskarna Kurir

Ljubljana, d.d., sklicuje

2. redno sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 24. 6. 1999 ob 15. uri, v

poslovnih prostorih na sedežu družbe v
Ljubljani, Parmova 39.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet

predlagata, da skupščina sprejme naslednji
sklep:

– za predsednika skupščine se izvoli An-
ton Marolt,

– za preštevalki glasov Radmila Živković
in Jerneja Dobovišek,

– notarski zapisnik o poteku zasedanja
bo izdelala vabljena notarka Nada Kumar.

2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člani-

co nadzornega sveta Alenko Šeško, zaradi
odstopa dne 14. 12. 1998 in imenuje Eve-
lino Goltes, z mandatom od vključno 24. 6.
1999 do vključno 24. 6. 2003.

3. Poslovno poročilo za leto 1997, 1998
in predlog za pokrivanje izgube oziroma raz-
delitev dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo družbe za leto 1997, 1998
in predlog za pokrivanje izgube oziroma raz-
delitev nerazporejenega dobička iz prete-
klih let.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo za glasovanje mora bi-
ti pisno in za fizične osebe vsebovati ime,
priimek in naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobasti-
telja, za pravne osebe pa priimek, ime in
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja.

Prosimo delničarje, da se v tajništvo na
sedežu družbe v Ljubljani, Parmova 39,
zglasijo pol ure pred skupščino ter prevza-
mejo glasovnice, ki bodo služile kot vstop-
nica za udeležbo na skupščini.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine, tudi če niso delni-
čarji.

V primeru, da zasedanje skupščine ne
bo sklepčno, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 15.30, na istem
kraju. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Tiskarna Kurir Ljubljana, d.d.
uprava (direktor)

Ob-3781
Na podlagi 24. člena statuta Commer-

ce, d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Commerce,

ki bo v četrtek, 17. junija 1999 ob 13.
uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, v Galeriji Commerce.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine.

Uprava odpre skupščino in ugotovi, da
je na skupščini zastopanih toliko glasoval-
nih delnic, da skupščina lahko zaseda.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
Commerce za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe Com-
merce za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in pooblaščenega revizorja.

3. Razdelitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me razdelitev dobička za leto 1998, in sicer:

– nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let v
višini 51,862.041,72 SIT,

– povečan za revalorizacijski popravek v
višini 3,889.653,12 SIT,

po stanju na dan 31. 12. 1998, se raz-
poredi za izplačilo dividend.

Čisti dobiček poslovnega leta 1998 v
višini 55,781.055,57 SIT se razporedi:

– za izplačilo dividend 20,002.265,16
SIT,

– preostanek dobička iz leta 1998
35,778.790,41 SIT ostane nerazporejen.

Razdelitev se opravi po stanju na dan
31. 12. 1998. Do izplačila dividende v viši-
ni 120 SIT na delnico so upravičeni delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
14. 6. 1999. Dividende se izplačajo v 30
dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic iz prostih rezerv v višini 10% osnov-
nega kapitala družbe.

Uprava lahko pridobiva lastne delnice v
skladu z 240. členom zakona o gospodar-
skih družbah in s soglasjem nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1999 imenuje revizijska hiša
START – Revizijska hiša, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe, v pi-
sarni št. 424, od sklica skupščine dalje,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo na dan 14. 6.
1999, oziroma njihovi pooblaščenci ali zas-
topniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shran-
jeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glas-

ovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
najkasneje tri dni pred skupščino pisno pr-
ijavijo svojo udeležbo ter deponirajo poob-
lastila.

Galerija bo v ta namen odprta eno uro
pred začetkom zasedanja. Prijavljeni udele-
ženci z osebno izkaznico ali drugim identifika-
cijskim dokumentom s podpisom potrdijo svo-
jo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri, v istem prostoru. V
tem primeru je skupščina sklepčna, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Commerce, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3782
Na podlagi določila 36. in 37. člena sta-

tuta Alchrom, d.d., Ruše, sklicuje nadzorni
svet družbe

6. skupščino
družbe Alchrom, d.d.,

ki bo dne 18. 6. 1999 v novem obratu
Jugova 5, Ruše, ob 14. uri.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: potrdi se
a) predlagani predsednik skupščine Zvo-

nimir Šeško,
b) predlagana verifikacijska komisija

Magda Colnar in Irena Bombek,
c) predlagani notar Stanislav Bohinc.
3. Poročilo o poslovanju družbe za pslov-

no leto 1998 in obravnava revizijskega po-
ročila.

Družba je v letu 1998 poslovala z zelo
velikim obsegom naročil in je rezultat uspe-
ha za leto 1998, za to branžo, zelo ugoden.
Ugodno gibanje beležimo pri prodaji na do-
mačem trgu, ki je ponovno dosegel 10%
strukturo v celotnem prihodku. Indeksi rasti
so tako na izvozu kot na domačem trgu zelo
visoki, vendar so tudi posledica spreminja-
nja strukture proizvodnje.

Dosežen celotni dobiček znaša
20,893.000 SIT in ob upoštevanju velikih
ugodnosti iz naslova investiranja znaša v le-
tu 1998 neto dobiček 18,258.278,49 SIT.
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Investicijski poseg selitve proizvodnje na
novo lokacijo v letu 1999 in obračunane
olajšave pogojujejo zadržanje izplačila do-
bička v tem letu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa.

Predlog sklepa: sprejme se podano po-
ročilo poslovanja družbe Alchrom za leto
1998 po predlogu, z dodanim poročilom
revizijske družbe.

4. Delitev dobička.
Neto dobiček za poslovno leto 1998

znaša 18,258.278,49 SIT. Zakonsko dolo-
čilo nam je omogočilo olajšavo pri davku na
dobiček v višini 9,377.789 SIT, kar je na-
neslo olajšavo pri plačilu davka na dobiček
v višini 2,344.447 SIT.

Z ozirom na navedeno uprava in nadzor-
ni svet predlagata sprejem naslednjega
sklepa:

Predlog sklepa: dobiček za poslovno le-
to 1998 v višini 18,258.278,49 SIT ostane
kot nerazporejen dobiček.

5. Imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo računovodskih izkazov družbe Alchrom
za poslovno leto 1999.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se za revizorja imenuje družba IN Revizija,
Linhartova 1, Ljubljana. To je družba, ki je
tudi do sedaj vsako leto opravila revizijsko
poslovanje.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana re-
vizijska družba.

6. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog članov nadzornega sveta Alc-
hrom, d.d., je naslednji:

1. Črtomir Mesarič,
2. Bernhard Vosskühler,
3. Anton Boršič.

Predlog sklepa: potrdijo se predlagani
člani za nadzorni svet.

7. Določitev nagrade – sejnine za člane
nadzornega sveta.

Predlog nadzornega sveta je 25.000 SIT
za predsednika in 20.000 SIT za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana sej-
nina za delo nadzornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Delničar lahko pooblasti tretjo osebo, če

jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe. Pooblastilo mo-
ra overiti notar.

Celotno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu družbe v Rušah, Maribor-
ska c. 5, vsako sredo od 10. do 12. ure.

Alchrom, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Ob-3783
Na podlagi 25. člena statuta, d.d., Traig

Ivančna Gorica sklicujem

5. redno sejo skupščine
družbe Traig, d.d., Ivančna Gorica,
ki bo dne 15. 6. 1999 ob 15. uri v jedil-

nici podjetja, Cesta 2. grupe odredov 15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-

nih organov.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sklicatelja glede organov skupščine,
ugotovi se prisotnost notarja, zapisnikarja,

imenuje se predsednika skupščine ter se
ugotovi sklepčnost skupščine.

2. Poročilo uprave o poslovanju družbe
v letu 1998, z mnenjem nadzornega sveta
in revizijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave z mnenjem nadzornega sveta
in revizijskim poročilom.

3. Sklep o ustanovitvi sklada lastnih
delnic.

Predlog sklepa: družba oblikuje v skladu
z 240. členom ZGD sklad lastnih delnic. S
skladom upravlja uprava družbe, ki odgo-
varja za spoštovanje zakonitosti. Pravila o
poslovanju SLD sprejme nadzornega sveta
družbe.

4. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log uprave za razporeditev dobička kot je v
predloženem gradivu.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlog  nadzornega  sveta,  da  se  v
skladu s 17. členom statuta v nadzorni svet
izvolijo  trije  člani  kot  je  v  predloženem
gradivu.

6. Sejnina članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlog uprave, da višina sejnine znaša za
člane nadzornega sveta kot je v predlože-
nem gradivu.

7. Odločitev o revidiranju poslovanja za
leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlog nadzornega sveta, da na podlagi
zbranih ponudb uprave revidiranje poslo-
vanja družbe za leto 1999 opravi najugod-
nejši revizijski ponudnik. V primeru, da
družba ne bo več obvezna zahtevati revizi-
je, lahko nadzorni svet odloči, da revizije v
bodoče ne bo.

8. Uvedba ukrepov racionalizacije kot
elementov za poslovno stabilizacijo in plan
prihodkov in odhodkov za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagane ukrepe racioinalizacije kot elemente
za poslovno stabilizacijo podjetja v letu
1999, za katero je odgovorna uprava.

9. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred sejo pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stila.

Predlog delničarjev za spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na upravi družbe.

Če skupščina ob napovedanem dnevu
in uri ne bo sklepčna (prvi sklic), bo pričela
z delom čez eno uro, na istem mestu in z
istim dnevnim redom, ne glede na obseg
zastopanega kapitala (drugi sklic).

Gradivo skupščine je zainteresiranim del-
ničarjem na razpolago v tajništvu podjetja
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.

Traig, d.d., Ivančna Gorica,
direktor

Ob-3784
Na podlagi 8. člena statuta družbe He-

lios, Sestavljeno podjetje za kapitalske na-
ložbe in razvoj, d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 17. junija 1999 ob 15.

uri v veliki dvorani Kulturnega doma Franca
Bernika, Ljubljanska cesta 61, Domžale.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenuje se preštevalec glasov
in notar.

3. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

5. Sprejem sklepa o udeležbi uprave in
nadzornega sveta na dobičku.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
udeležbi uprave in nadzornega sveta na
dobičku.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družba.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih pooblaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči
pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be Količevo 2, vsk delovni dan od 8. do 12.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 17. 6. 1999 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.,

uprava

Ob-3785
Na podlagi 7.3. točke statuta Klasja Ce-

lje, d.d., in skladno z določili zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

2. skupščino
delniške družbe Klasja, Mlinsko

predelovalnega podjetja Celje, d.d.,
Prešernova 23, Celje,

ki bo v sredo, 23. junija 1999 ob 12. uri
v sejni sobi uprave družbe, Prešernova 23,
Celje, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupšči-
ne, imenovanje notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvolijo organi skupšči-
ne, in sicer za predsednika skupščine mag.
Dušan Drofenik, verifikacijska komisija: Da-
nijel Kampuš – predsednik, Nada Karfik in
Angela Stojanovič – preštevalki glasov; za
notarja se imenuje Anton Rojec, notar iz
Celja.
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2. Pregled realizacije sklepov 1. seje
skupščine z dne 15. 7. 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščine sprejme infor-
macijo o realizaciji sklepov 1. seje skupšči-
ne z dne 15. 7. 1998.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1998 in poročilo o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto, ki se je končalo 31. 12.1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmeta poročili uprave in pooblaščene
revizorske hiše o poslovanju v letu 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička in pokrivanju izgube za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček iz let 1994, 1995, 1996, 1997
in 1998 v znesku 46,626.215,33 SIT in
njegova pripadajoča revalorizacija v znesku
8,161.081,01 SIT nerazporejen.

V poslovnem letu 1999, ki je skladno s
koledarskim in davčnim letom, se v breme
poslovnega rezultata pokrije izguba, ki zna-
ša na dan 31. 12. 1998 169,004.743,21
SIT v znesku, ki ga bo omogočala davčna
osnova za davčno leto1999 tako, da pod-
jetje zaradi pokrivanja izgube ne bo poveča-
lo davčno osnovo nad vrednost, ki je enaka
davčnim olajšavam, oziroma ne bo izkazo-
valo osnove za obračun davka na dobiček
pravnih oseb.

5. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se spremeni 2.3. točka
statuta tako, da glasi: sedež družbe je Res-
ljeva 16, Celje.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta s sprejetim
sklepom v smislu 306. člena ZGD.

6. Poročilo uprav družb o pripojitvi druž-
be Pekarne – Slaščičarne Rogla, d.d., h
Klasju Celje, d.d., s predstavitivjo letnih
obračunov in poročil o stanju obeh družb za
zadnja tri poslovna leta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina Klasja Celje,
d.d., sprejme poročilo uprav družb o pripo-
jitvi Pekarne – Slaščičarne Rogla, d.d., h
Klasju Celje, d.d.

7. Pogodba o pripojitvi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina Klasja Celje,
d.d., potrdi pogodbo o pripojitvi.

8. Revizijsko poročilo o pripojitvi.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina Klasja Celje,
d.d., sprejme revizijsko poročilo o pripojitvi.

9. Sklepanje o pripojitvi Pekarne –
Slaščičarne Rogla, d.d., h Klasju Celje, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina Klasja Celje,
d.d., sprejme pripojitev Pekarne – Slašči-
čarne Rogla, d.d., h Klasju Celje, d.d.

10. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta imenuje skupščina revizijsko družbo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 6, za revizorja poslovanja za leto
1999.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-

lo mora biti pisno in bo ves čas pooblastilne-
ga razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki naj-
kasneje tri dni pred dnevom skupščine pri-
javijo svojo udeležbo na sedežu uprave druž-
be, Prešernova 23, Celje in ki so vpisani v
delniški knjigi.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih sprej-
me delničar oziroma njegov pooblaščenec
ob pristopu na skupščino, razen za 1. in
2. točko dnevnega reda, kjer se glasovanje
opravi javno, z dvigom rok.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. Delničarji, oziroma njihovi poob-
laščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpi-
som iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Prešernova 23, Celje, in sicer vsak
delovnik od 9. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine, na dan zasedanja skupšči-
ne pa od 8. do 10. ure.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Klasje Celje, d.d.,
uprava

direktor družbe

Št. 79 Ob-3811
Na podlagi statuta delniške družbe skli-

cujem

3. sejo skupščine
delniške družbe Grand hotel Union,
ki bo v četrtek, 17. 6. 1999 ob 12. uri, v

salonu Orhideja hotela Holiday Inn, Mikloši-
čeva 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce
glasov ter imenuje notarja, po predlogu
uprave.

2. Sprejem letnega poročila 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju za leto 1998, po predlogu
uprave, z mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizijske družbe.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log delitve čistega dobička in predlagano
višino dividende kot sledi:

1. čisti dobiček poslovnega leta 1998
v višini 147,138.297,06 SIT se razporedi
na nerazporejeni dobiček;

2. iz revaloriziranega nerazporejene-
ga dobička iz let 1995 in 1996 se za divi-
dende nameni 74,974.275 SIT, za nagra-
do upravi in nadzornemu svetu pa
3,700.000 SIT.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je kot lastnik delnic vpisan v del-
niški knjigi na dan 14. 6. 1999.

Dividenda znaša 45 SIT bruto in se izpla-
ča do 31. 8. 1999.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1999 se imenuje revizijska
hiša, ki jo je predlagal nadzorni svet.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
na dan 14. 6. 1999. Glasovalno pravico
lahko uresničujejo le tisti delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki in pooblaščenci, ki bodo
družbi pisno najavili svojo udeležbo na
skupščini. Prijave s pooblastili so pravoča-
sne, če na sedež družbe prispejo do vključ-
no 14. 6. 1999. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Delovno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informativni pisarni na
sedežu družbe, od sklica skupščine vsak
delovnik od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh od dneva ob-
jave tega sklica.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino prijavijo v sprejemni pisar-
ni skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
bodo z osebno izkaznico ali drugim identi-
fikacijskim dokumentom ter s podpisom na
seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost na skupščini ter prevzeli glaso-
valne lističe. O vseh točkah dnevnega re-
da, razen o prvi, se bo glasovalo z glasov-
nicami.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov. V primeru, da
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, v istih prostorih. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Grand hotel Union, d.d.
uprava družbe

Ob-3812
Na podlagi določil 56. člena statuta del-

niške družbe Pekarna – slaščičarna Rogla,
d.d., uprava sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Pekarna – slaščičarna

Rogla, d.d.,
ki bo v petek, 18. 6. 1999 ob 16. uri, v

konferenčni dvorani Konusove upravne
zgradbe v Slovenskih Konjicah, Mestni trg
18, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: izvoli se predsednika skupščine, verifika-
cijska komisija in potrdi vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poročila
o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: sprejme se letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1998 v vsebini, kot ga je
predlagala uprava s pozitivnim mnenjem nad-
zornega sveta in revizijskim poročilom.

3. Obravnavanje in odločanje o pokriva-
nju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: potrdi se predlagano pokrivanje ostanka
izgube iz leta 1997 v višini 517.916,62 SIT
in iz leta 1998 v višini 8,310.783,38 SIT v
breme revalorizacije kapitala v višini
8,828.700 SIT. Ostane 4,589.965,06 ne-
pokrite izgube iz leta 1998.

4. Poročilo uprav družb o pripojitvi Pekar-
ne – slaščičarne Rogla, d.d., h Klasju Celje,
d.d., s predstavitvijo letnih obračunov in po-
ročil o stanju obeh družb za zadnja tri poslov-
na leta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina Pekarne – slaščičarne Rogla,
d.d., sprejme poročilo uprav družb o pripoji-
tvi Pekarne – slaščičarne Rogla, d.d., h Klas-
ju Celje, d.d.

5. Pogodba o pripojitvi.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: skupščina družbe Pekarne – slaščičarne
Rogla, d.d., potrdi pogodbo o pripojitvi.

6. Revizijsko poročilo o pripojitvi.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-

ta: skupščina družbe Pekarna – slaščičarna
Rogla, d.d., sprejme revizijsko poročilo o
pripojitvi.

7. Sklepanje o pripojitvi Pekarne – slašči-
čarne Rogla, d.d., h Klasju Celje, d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina Pekarne – slaščičarne Rogla,
d.d., sprejme pripojitev Pekarne – slaščičar-
ne Rogla, d.d., h Klasju Celje, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in bo ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, kate-
rih pisno napoved udeležbe je družba pre-
jela najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih sprejme delničar oziro-
ma pooblaščenec ob pristopu na skupščino,
razen za 1. točko dnevnega reda, kjer se
glasovanje opravi javno z dvigom rok.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupšči-
ne, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbi v sedmih

dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, od
dneva objave sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure za
prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Pekarna – slaščičarna Rogla, d.d.,
Slovenske Konjice

uprava družbe

Št. 9248 Ob-3814
Na podlagi 39., 40. in 41. člena statuta

Komunalna operativa, d.d., Ljubljana, Pov-
šetova 8, sklicuje predsednik nadzornega
sveta

5. sejo skupščine delničarjev,
ki bo 15. 6. 1999 ob 14. uri, v prostorih

družbe na Ambroževem trgu 7, Ljubljana.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in predlog dnevnega reda ter:
– izvolitev predsedujočega skupščine,
– dveh preštevalcev glasov,
– imenovanje prisotnega notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red ter izvoli predsednika
skupščine in notarja Mira Košaka za sestavo
notarskega zapisa.

2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in so-

glasju nadzornega sveta skupščina sprejme
revidirano poslovno poročilo uprave za leto
1998.

3. Delitev ustvarjenega čistega dobička
za leto 1998.

Na predlog uprave in soglasju nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme sklep delitve do-
bička za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje za-
ključnega računa za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano revizijsko hišo “Dubarič”, d.n.o., Ljub-
ljana, Dunajska 122.

5. Imenovanje nadzornega sveta za ob-
dobje štirih let (7. 12. 1999 do 7. 12. 2004).

Na predlog uprave in soglasju nadzorne-
ga sveta skupščina potrdi predlagane člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
gane člane nadzornega sveta za naslednje
mandatno obdobje.

II. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. 6. 1999 ob

14. uri. Če tedaj ni dosežena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje istega dne v istih prosto-
rih ob 14.30, ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

III. Pogoji za udeležbo
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku. Po vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno. Glaso-
valno pravico uresničuje tisti delničar oziro-
ma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti za-
stopnik, ki je najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine prijavil svojo udeležbo na
skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi za
udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Poobla-

stilo mora pri fizičnih osebah vsebovati prii-
mek in ime, matično številko ter naslov poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa pred-
ložena pooblastila so do konca skupščine na
vpogled pri notarju.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v del-
niško knjigo pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi v Ljubljani, po stanju na dan
10. 6. 1999.

IV. Vpogled gradiva
Gradivo, na podlagi katerih so v tem skli-

cu predlagani sklepi, delničarji ali njihovi
pooblaščenci vpogledajo na sedežu družbe
Ambrožev trg 7, Ljubljana, vsak delovnik med
8. in 10. uro.

V. Priprava tekstov za razpravo
Predlogi delničarjev so lahko le v pisni in

obrazloženi obliki ter vloženi najkasneje 7 dni
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.

Komunalna operativa, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Ob-3822
Na podlagi 29. člena statuta Slovenske

izvozne družbe, d.d., Ljubljana, uprava druž-
be sklicuje

9. skupščino
delničarjev Slovenske izvozne družbe,
družbe za zavarovanje in financiranje

izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 14. junija 1999 ob

13. uri, v konferenčni dvorani št. 1+2, v
15. nadstropju stavbe WTC, Dunajska 156,
Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnev-
nim redom:

1. Ugotovitev o kvorumu, prisotnosti no-
tarja ter imenovanje preštevalcev glasov.

2. Poročilo predsednice nadzornega
sveta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana.

Predlog sklepa: skupščina Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana, sprejme poro-
čilo predsednice nadzornega sveta Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

3. Letno poročilo Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana, za leto 1998.

3.1. Poslovno poročilo Slovenske izvoz-
ne družbe, d.d., Ljubljana, o poslovanju v
letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme poslovno poročilo Sloven-
ske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, za leto
1998.

3.2. Računovodski izkazi Slovenske iz-
vozne družbe, d.d., Ljubljana, za leto 1998 z
revizijskim mnenjem.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme računovodske izkaze Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, za
leto 1998 z revizijskim mnenjem.

3.3. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, razporedi ugotovljeni čisti dobiček
v letu 1998 v višini 139,108.000 SIT v re-
zerve družbe.
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4. Razvojne usmeritve s temelji poslovne
politike Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana, za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupšči-
na Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana,
sprejme razvojne usmeritve s temelji poslovne
politike Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana, za leto 1999 v predlaganem besedilu.

5. Spremembe in dopolnitve statuta Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina Slovenske izvozne družbe, d.d.,
Ljubljana, sprejme spremembe in dopolnitve
statuta Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljub-
ljana, v predlaganem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina Slovenske izvozne druž-
be, d.d., Ljubljana, imenuje za revizorja za
poslovno leto 1999 revizijsko družbo Pri-
cewaterhousuecoopers, d.d., Parmova
53, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji lahko nastopajo na skupščini

družbe osebno ali preko svojih zastopnikov
oziroma pooblaščencev. Delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci dokazujejo svojo
istovetnost z osebnimi dokumenti. Republi-
ko Slovenijo zastopa predstavnik Vlade RS z
ustreznim pisnim pooblastilom Vlade RS. Če
je delničar pravna oseba, se šteje, da je njen
direktor pooblaščen za zastopanje. Če delni-
čarja zastopa kdo drug, mora predložiti pi-
sno pooblastilo, ki ga izda delničar oziroma v
imenu delničarja, ki je pravna oseba, oseba
pooblaščena za zastopanje. Pisno pooblasti-
lo mora vsebovati navedbo delničarja in or-
gana, ki je izdal pooblastilo, skupno nominal-
no vrednost delnic in glasov, s katerimi delni-
čar razpolaga ter pooblastilo, da v imenu
delničarja sodeluje in glasuje na zasedanju
skupščine družbe, ki se navede v pooblasti-
lu. K pooblastilu, ki ga izda oseba, poob-
laščena za zastopanje delničarja, ki je pravna
oseba, je treba priložiti tudi kopijo izpiska iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno
pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu
delničarja izda pooblastilo.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na voljo na se-
dežu družbe, Ul. Josipine Turnograjske 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

Slovenska izvozna družba, d.d.,
Ljubljana

uprava

Ob-3815
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in statuta delniške družbe,
točke 7. 3., uprava sklicuje

4. skupščino delničarjev družbe
Sava, gumarska in kemična industrija,

d.d., Kranj, Škofjeloška cesta 6.
Skupščina bo v četrtek, 17. junija 1999,

ob 10. uri, v prostorih Šmartinskega doma v
Kranju - Stražišče, Škofjeloška c. 18, v glav-
ni dvorani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Pričetek skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
skupščina imenuje organe skupščine po
predlogu uprave.

2. Sprejem letnega poročila za 1998.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

sprejme se letno poročilo za 1998 po pred-
logu uprave in s pozitivnim mnenjem nadzor-
nega sveta.

3. Uporaba dobička po letnem obračunu
za 1998.

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
dobiček se uporabi po predlogu uprave in s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja

računovodskih izkazov za 1999. se imenuje
KPMG, d.o.o., Slovenija, Dunajska 21, Ljub-
ljana.

5. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

članom nadzornega sveta se izplačajo na-
grade po predlogu uprave.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 17. maja 1999 dalje na sede-
žu družbe v Kranju, Škofjeloška c. 6, taj-
ništvo pravne pisarne, vsak delovnik od 8.
do 11. ure.

Nasprotni predlogi k posameznim toč-
kam dnevnega reda, ki jih bodo delničarji
pisno utemeljili in vložili v roku 7 dni po
objavi tega sklica na naslov Sava, d.d., prav-
na pisarna, Škofjeloška c. 6, Kranj, bodo
objavljeni skladno z 288. členom ZGD na
enak način kot ta oglas.

Skupščine  se  lahko  udeležijo  lastniki
delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino pisno prijavijo udeležbo na gornji
naslov.

Delničarji bodo na skupščini sklepali z
navadno večino oddanih glasov.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnice,
ki jo prejmejo ob vstopu v dvorano. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob razpisani uri ne bo
sklepčna, bo zasedanje istega dne, tj.
17. junija 1999 ob 11. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sava, gumarska
in kemična industrija, d.d., Kranj

predsednik uprave

Ob-3816
Na podlagi 23. člena statuta delniške

družbe Kompas IngPOS, uprava sklicuje

9. redno sejo skupščine družbe,
ki bo 16. 6. 1999 ob 11.30 na sedežu

družbe, Tržaška 37 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.
Predlog sklepa: “izvolijo se predsednik

skupščine in dva overovatelja. Seji bo pri-
sostvovala povabljena notarka.“

2. Sprejem poročila o poslovanju v letu
1998, z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: “na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno po-
ročilo za leto 1998.“

3. Odločanje o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: “na predlog uprave in

nadzornega sveta se dobiček za leto 1998,
v višini 3,833.671 SIT deli kot sledi:

– 2,951.926,67 SIT za dividende,

– 881.744,33 SIT za nagrado upravi po
pogodbi o poslovodstvu.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1996 in
1997, v višini 2,291.067,61 SIT se v celoti
razdeli za dividende.

Dobiček se izplača v roku 30 dni po
skupščini delničarje, ki so na dan skupščine
delničarji.

4. Volitve novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: “na predlog nadzornega
sveta se za člana nadzornega sveta, kot pred-
stavnika delničarjev, izvolita Slavica Gajić in
Mirko Rosulnik.“

5. Plan poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: “na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme plan poslova-
nja za leto 1998.“ V predloženem besedilu,
ki je sestavni del tega sklepa.

Gradivo za sejo skupščine je od sklica
dalje na vpogled na sedežu podjetja Kompas
IngPOS d.d., Tržaška 37, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 8. do 15. ure, razen tega
se vsem delničarjem to vabilo, skupaj z gra-
divom, pošlje na njihov naslov.

Kompas IngPOS d.d.,
Ljubljana

direktor

Ob-3817
Uprava družbe sklicuje na podlagi

283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 7.6. točke statuta delniške družbe

redno sejo skupščine
delniške družbe GIVO, Gradnja in

vzdrževanje objektov Ljubljana, d.d.,
ki bo v torek 17. 6. 1999 ob 8.30 na

sedežu delniške družbe v Ljubljani, Zaloška
69, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine in sicer predsednik skupšči-
ne in preštevalca glasov po predlogu uprave
družbe. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar.

2. Obravnavanje in sprejem revidiranega
letnega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se revidira-
no poročilo za poslovno leto 1998.

3. Pokrivanje izgub preteklih let v breme
rezerv in revalorizacijskega popravka kapitala.

Predlog sklepa št. 3: skupščina družbe
sprejme na podlagi revizijskega poročila za
poslovno leto 1998 sklep o pokrivanju izgu-
be iz preteklih let, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 32,206.845,35 SIT, v breme rezerv v
višini 15,368.400 SIT tako, da ostane nepo-
krita izguba iz preteklih let še v višini
16,838.445,35 SIT.

Preostalo izgubo iz preteklih let v višini
16,838.445,35 SIT družba pokrije v breme
revalorizacijskega popravka kapitala, ki na
dan 31. 12. 1998 znaša 7,792.505,30 SIT
tako, da ostane nepokrita izguba preteklih let
še v višini 9,045.940,05 SIT.

4. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega
kapitala.

Predlog sklepa št. 4: z namenom po-
krivanja preostale izgube iz preteklih let v
višini 9,045.940,05 SIT se v breme kapi-
tala izvede poenostavljeno zmanjšanje os-
novnega kapitala, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 190,149.000 SIT tako, da se os-
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novni kapital družbe zniža na vrednost
181,103.059,95 SIT.

Z namenom pokrivanja izgube poslovne-
ga leta, ki na dan 31. 12. 1998 znaša
86,927.982,04 SIT, se izvede dodatno poe-
nostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala
višini 86,927.982,04 SIT z združevanjem
delnic tako, da le ta potem na dan 31. 12.
1998 znaša še 88,200.000 SIT.

Osnovni kapital je razdeljen na 294 na-
vadnih delnic po nominalni vrednosti
300.000 SIT.

Skupščina družbe pooblasti nadzorni svet
družbe, da uskladi besedilo statuta s spreje-
tim sklepom in ga predloži v sodni register.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji,  njihovi  pooblaščenci  in  zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za
zastopanje na skupščini družbe je potrebno
deponirati v tajništvu družbe na sedežu druž-
be v Ljubljani, Zaloška 69, 1000 Ljubljana,
vsaj tri dni pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar naj prijavi svojo udeležbo
na skupščini družbe v pisni obliki, tako da
prijave prispejo na sedež družbe najkasneje
vključno do 14. 6. 1999.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo zaradi administrativnih opravil, ki so po-
trebna pred skupščino, odprta 30 min. pred
pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob 8.30
tako, da bo omogočen točen pričetek
skupščne.

Popolno gradivo za 2. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu družbe na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Zaloška 69, 1000 Ljubljana in sicer vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od 8.
do 12. ure.

Vabljene delničarje prosimo, da uteme-
ljene nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter tako omogočijo pravočasno pri-
pravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom dne
17. 6. 1999 ob 9. uri. Seja skupščine bo
sklepčna za odločanje ne glede na višino
zastopanega kapitala.

GIVO, Gradnja in vzdrževanje
objektov Ljubljana, d.d.,

uprava družbe

Razne objave

Št. 74/99 Ob-3592
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0811 Vladimir Vraničar, univ. dipl. inž.
arh.

A-0813 Katarina Pepelnjak, univ. dipl.
inž. arh.

A-0581 Marino Kontelj, univ. dipl. inž.
arh.

A-0738 Klemen Likar, univ. dipl. inž. arh.
A-0816 Vanja Barbara Pohar, univ. dipl.

inž. arh.
A-0817 Bojan Plevnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0818 Marko Lavrenčič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0819 Irena Debevc, univ. dipl. inž. arh.
A-0820 Robert Pajnič, univ. dipl. inž.

arh.
A-0821 Vojteh Žokalj, univ. dipl. inž. arh.
A-0822 Nikolaj Reya, univ. sipl.  inž. arh.
AK-0748 mag. Nikolaj Andrej Stare, univ.

dipl. inž. krajin. arh.
AK-0814 Aleš Hafner, univ. dipl. inž.

krajin. arh.
AK-0815 mag. Darja Marinček Prosenc,

univ. dipl. inž. krajin. arh.
G-1620 Marijan Robić, inž. gradb.
G-1691 Branko Ošep, inž. gradb.
G-1693 Roman Romih, inž. gradb.
G-1694 Bojan Kozar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1695 Mateja Kukovec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1696 Darja Tomažin, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1697 Ivan Bakić, univ. dipl. inž. gradb.
G-1698 Boštjan Debevc, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1699 Nataša Grahovac, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1700 Stanislav Lampe, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1701 Ljubo Dermota, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1702 Gilberto Sellibara, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1703 Vojko Slokan, inž. gradb.
G-1704 Bojan Hočevar, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1705 Igor Starič, univ. dipl. inž. gradb.
G-1706 Jože Kastelec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1708 Jože Eržen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1709 Marko Klokočovnik, univ. dipl.

inž. gradb.
G-1710 Damir Čugalj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1712 Vilko Vrbnjak, inž. gradb.
G-1713 Anton Dremelj, inž. gradb.
G-1714 Milan Črepinšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-1633 Marjan Tomišič, inž.gradb.
S-0718 Reuf Hodžić, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0879 Janez Švigelj, inž. strojn.
S-0880 Danijel Rauter, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0881 Jože Štravs, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0729 Samo Podmenik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0740 Jože Kadilnik, inž. strojn.
S-0750 Mladen Pajk, univ. dipl. inž.

strojn.

S-0882 Bojan Arrigler, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0883 Matija Cerar, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0884 Srečko Forte, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0885 Andrej Peternelj, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0886 Samo Popek, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0887 Tomaž-Ervin Schwarzbartl, univ.
dipl. inž. strojn.

S-0888 Milan Pogačar, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0889 Alfonz Andrejaš, inž. strojn.
S-0890 Andrej Pavlič, inž. strojn.
S-0891 Rastislav Zor, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0892 Kosta Lažetić, univ. dipl. inž.

strojn.
E-1049 Peter Debevec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1050 Danilo Jakop, inž. elektr.
E-1051 Stanislav Dolinar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1014 Marko Miklavec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1052 Elvis Štemberger, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1053 mag. Edvard Pušnik, univ. dipl.

inž. elektr.
E-1054 Alojz Zupančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1055 Damijan Gerbec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1056 Primož Kolman, univ. dipl. inž.

elektr.
E-1057 Stanislav Ovnič, univ. dipl. inž.

elektr.
T-0546 Marko Germ, univ. dipl. inž.

kem.tehn.
T-0547 Boštjan Sedlar, univ. dipl. inž.

gozd.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-3796
Društvo upokojencev Luče, preklicuje

štampiljko okrogle oblike premera 30 mm
na obodu z besedilom: Društvo upokojen-
cev Luče ob Savinji.

Ob-3797
VELO, d.d., trgovina na veliko in malo,

Celovška 150, preklicuje izjavo o ustrezno-
sti vozila, in sicer za moped TOMOS ATX, s
številko motorja 463735.
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Vsebina

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta in stvarnim kazalom
dr. Aleša Galiča
Kaj ima marseljeza skupnega s prvim zakonom o pravdnem postopku, ki ga je sprejel slovenski
parlament? Združuje ju 14. julij. Ko bodo v Franciji na državni praznik prepevali svojo himno, bo
v Sloveniji začel veljati zakon o pravdnem postopku.

Zakon z obširnimi uvodnimi pojasnili profesorja ljubljanske pravne fakultete in ustavnega sodnika
dr. Lojzeta Udeta in podrobnim stvarnim kazalom asistenta te fakultete dr. Aleša Galiča bo založba
Uradni list RS izdala v prvi polovici junija.

10487

PriprPriprPriprPriprPripraaaaavlvlvlvlvljamojamojamojamojamo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe



Stran 2536 / Št. 36 / 14. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9 771318 918011

  ISSN 1318-9182

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Tone Dolčič – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.o.o., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-mail: info@uradni-list.si

PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O DDO DDO DDO DDO DDV IN TRV IN TRV IN TRV IN TRV IN TROŠARINOŠARINOŠARINOŠARINOŠARINAHAHAHAHAH
z uvodnimi pojasnili Marjete Šoštarič

Sredi leta 1999 se Slovenija pridružuje več kot sto državam sveta, ki svoj cesarski delež poberejo
s pomočjo davka na dodano vrednost in trošarin. Ker zakon o DDV bistveno spreminja davčno
politiko, je na tržišču razmeroma mnogo publikacij o tem davku. Najcenejši pa so
Predpisi o DDV in trošarinah založbe Uradni list RS.
Predpise o DDV in trošarinah izdaja založba Uradni list RS v dobro znani in uveljavljeni Zbirki
predpisov. V njej so pregledno objavljeni:
– zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)
– pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
– zakon o trošarinah (ZTro)
– pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah
– odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah
Ker obračunavanje in plačevanje novih dajatev zadeva širok krog ljudi, je uvodna pojasnila k
zakonu o DDV pripravila komentatorka Dela Marjeta Šoštarič. Zapletene zakonske formulacije ji je
uspelo prevesti v razumljiv jezik.

Cena 2520 SIT 10486

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo


