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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

KOPER

Rg-401904
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01684 z
dne 8. 4. 1999 pod št. vložka 1/05614/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev komanditne družbe s temile podatki:

Matična št. 1331531
Firma: ARCIS MALIČ, grafika, trgovi-

na, proizvodnja, storitve in gostinstvo,
k.d.

Skrajšana firma: ARCIS MALIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6000 Koper, Budičinova ul. 4
Ustanovitelja: Malič Dalibor, Koper,

Budičinova ul. 4, odgovarja s svojim
premoženjem in en komanditist, oba vstopi-
la 28. 9. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Malič Dalibor, imenovan 28. 9.
1998, kot komplementar, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okra-

sne keramike; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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-
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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
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in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 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.; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem 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; 7010 Poslova-
nje 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; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.

KRANJ

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 34-35 z dne
13. 5. 1999, stran 2308, Srg 98/01405,
Rg-212545, se pravilno glasita firma: TP
ERIKA, turistično podjetje Kranjska Gora,
d.d. in skrajšana firma: TP ERIKA, Kranjska
Gora, d.d.

Rg-200901
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00486 z dne 3. 12. 1997 pod
št. vložka 1/04150/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5691575002
Firma: INTERGASTRO, turizem, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o. PODRUŽNICA
MARIBOR

Skrajšana firma: INTERGASTRO, d.o.o.,
PODRUŽNICA MARIBOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Cesta XIV. di-

vizije 18
Ustanovitelj: Intergastro, turizem, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o., Kranjska Gora,
Podkoren 18, vstopil 12. 5. 1996, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblašečna za zastopanje: Se-
dej Andrej, Kranjska Gora, Podkoren 18,
imenovan 12. 5. 1997 kot poslovodja po-
družnice zastopa družbo za posle podružni-
ce brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-207504
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00904 z dne 8. 6. 1998 pod št.
vložka 1/06225/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1303449
Firma: MARPLAN, družba za inženi-

ring, meritve in računovodstvo, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: MARPLAN, d.o.o.,
Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Cankarjeva 19
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Leber Marjanca in Leber

Matjaž, oba iz Kranja, Cankarjeva 19, ter
Butinar Dejan, Ljubljana, Vrhovci C. XXI/21,
vstopili 23. 4. 1998, vložili po 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Leber Marjanca, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, ter prokurista Leber Mat-
jaž in Butinar Dejan, imenovani 23. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 6. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-

njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
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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-
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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s ku-
rivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240

Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9500 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih de-
javnosti.

Rg-208092
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01216 z dne 16. 7. 1998 pri
subjektu vpisa BEXEL & AN, servis dvigal
in montaža kovinskih elementov, Kranj,
d.o.o., sedež: Trojarjeva 10, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/01060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5360471
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 70.

Rg-209014
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00380 z dne 1. 9. 1998 pri
subjektu vpisa LOŠKE TOVARNE HLADIL-
NIKOV ŠKOFJA LOKA, d.d., sedež: Kidri-
čeva 66, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5284619
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Na-

stran Tatjana, Gartner Janez, Hafner Janez,
Hafner Jože, Bajželj Alenka, Orel Simona in
Mrak Cirila, razrešeni 16. 12. 1997; direk-
torica Nastran Tatjana, Škofja Loka, Stara
Loka 125, imenovana 26. 11. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-209015
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00555 z dne 31. 8. 1998 pri
subjektu vpisa LOŠKE TOVARNE HLADIL-
NIKOV ŠKOFJA LOKA, d.d., sedež: Kidri-
čeva 66, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta, članov nad-
zornega sveta in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284619

Člani nadzornega sveta: Zupanek Vanja,
Sovinec Alojz, Zavrl Janez, Košorok Lado,
Jerala Jože in Jeras Sergeja, izstopili 3. 4.
1997, Čurin Irena Stanka, Kunc Pavel, Rejc
Karmen, Braniselj Franc, Roksandić Metka
in Lavtar Dušan, vstopili 3. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1997: 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela.

Rg-209044
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01681 z dne 21. 7. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTRO BRGANT
BRANKO, d.o.o., Jesenice, sedež: Men-
cingerjeva 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05157/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala, razširitev in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5803675
Sedež: 4270 Jesenice, Mencingerje-

va 8
Osnovni kapital: 1,891.130 SIT
Ustanovitelj: Brgant Branko, Jesenice,

Mencingerjeva 8, vstopil 2. 6. 1993, vložil
1,891.130 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovna na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7470 Čiščenje stavb; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-210602
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01485 z dne 29. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06284/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1324101
Firma: D.P.T., trgovina, finance, pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: D.P.T., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 4294 Križe, Senično 70
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tili Milan, Križe, Senično

70, vstopil 26. 8. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tili
Milan, imenovan 26. 8. 1998 kot poslovod-
ja – direktor zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Pro-
izvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo, 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih apratov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih instru-
mentov; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720

Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
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mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-211645
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01467 z dne 5. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06289/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318730
Firma: SKRBIŠ & CO, gostinstvo,

d.n.o., Žabnica
Skrajšana firma: SKRBIŠ & CO, d.n.o.,

Žabnica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4209 Žabnica, Šutna 30
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Skrbiš Tatjana, Žabnica,

Šutna 30, in Šebjanič Marjan, Škofja Loka,
Frankovo naselje 73, vstopila 10. 9. 1998,
vložila po 10.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Skrbiš Tatjana in Šebjanič Marjan,
imenovana 10. 9. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1998: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in

gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).

Rg-211663
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01376 z dne 9. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06296/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be pooblaščenke s temile podatki:

Matična št.: 1318284
Firma: LAMETA, delniška družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: LAMETA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4270 Jesenice, Jesenice
Osnovni kapital: 4,400.000 SIT
Ustanovitelji: Brajić Nikola, Jesenice, Ul.

Franca Benedičiča 7, vložil 252.000 SIT,
Lekše Zdenka, Jesenice, C. talcev 8,

vložila 300.000 SIT, Nikolič Miloš, Jeseni-
ce, C. maršala Tita 3, vložil 283.000 SIT,
Novak Branko, Jesenice, C. Cirila Tavčarja
1, vložil 308.000 SIT, Penič Rafael Franc,
Blejska Dobrava 16E, vložil 13.000 SIT,
Ravnik Marjan, Bohinjska Bistrica, Kamnje
21, vložil 263.000 SIT, Repovž Erika, Je-
senice, C. Toneta Tomšiča 50, vložila
324.000 SIT, Rožič Mateja, Blejska Dobra-
va, Lipce 38, vložila 292.000 SIT, Rozman
Marjeta, Jesenice, C. Toneta Tomšiča 21H,
vložila 308.000 SIT, Smolej Simona, Jese-
nice, C. Toneta Tomšiča 21I, vložila
346.000 SIT, Sušnik Marko, Kranjska Go-
ra, Bezje 10, vložil 376.000 SIT, Šorn Bo-
žena, Žirovnica, Selo pri Žirovnici 12F, vlo-
žila 299.000 SIT, Šulc Milan, Jesenice, C.
maršala Tita 96, vložil 308.000 SIT, Telalo-
vič Ahmed, Jesenice, Hrušica 151, vložil
348.000 SIT, in Žurman Marjeta, Jesenice,
Hrušca 149, vložila 380.000 SIT, vstopili
9. 7. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
gles Ludvik, Žirovnica, Zabreznica 50F, ime-
novan 9. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brajič Nikola,
Nikolič Miloš, Penič Rafael Franc, Ravnik
Marjan, Repovž Erika, Rozman Merjeta,
Šorn Božena, Šulc Milan in Žurman Marje-
ta, vstopili 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1998: 7415
Upravljanje s holding družbami.

Rg-212505
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01294 z dne 16. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06324/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice tu-
je pravne osebe s temile podatki:

Matična št.: 1317440
Firma: JAIN INTERNATIONAL CO.,

LTD., PODRUŽNICA BOHINJSKA BELA
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4263 Bohinsjka Bela, Obrne 4A
Ustanovitelj. Jain International CO.,

LTD., Kangnam-KU, Seoul, Korea, 4C-08,
KOEX 159, Samsung-Dong, vstopil 17. 7.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ovsenek Borut, Kranj, Ul. Juleta Ga-
brovška 23, imenovan 17. 7. 1998, zasto-
pa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
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na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Rg-212543
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01352 z dne 7. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ALP CLUB, podjetje za tu-
rizem, trgovino in transport, d.o.o., Moj-
strana, sedež: Dovje 12C, 4281 Mojstra-
na, pod vložno št. 1/02405/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5501300
Sedež: 4281 Mojstrana, Dovje 12C
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pavlovčič Marjan, razrešen 28. 5.
1998; direktorica Žebre Petra, Mojstrana,
Kurirska pot 10, imenovana 28. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-212551
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01758 z dne 4. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RDEČA RAKETA, podjetje
za opravljanje grafičnih, oblikovalskih in
marketinških storitev, d.o.o., Zg. Besni-
ca, sedež: Rakovica 18, 4201 Zgornja
Besnica, pod vložno št. 1/00423/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5297036
Sedež: 4201 Zgornja Besnica, Rako-

vica 5
Dejavnost, vpisana 4. 11. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Rg-212569
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01582 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SLAŠČIČARSTVO PRUS-
NIK, d.o.o., trgovina in storitve, sedež:
Britof 73, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05698/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo družbenika in ose-
be, pooblaščene za zastopanje s temile po-
datki:

Matična št.: 5933749
Osnovni kapital: 10,392.988,60 SIT
Ustanovitelja: Prusnik Matjaž, Kranj, Bri-

tof 73, vstopil 20. 2. 1996 in TISA FIN-
COMM, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Ljubljana, Kongresni trg
5, vstopil 17. 7. 1997 vložila po
5,196.494,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinšek Metka, Kranj, Kidričeva
cesta 47/a, imenovana 17. 7. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-300213
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01480 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EUROŠPED 2001, medna-
rodna špedicija, transport in trgovina,
d.o.o., sedež: Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5069319
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šmid

Jožica, razrešena 15. 10. 1997, direktor
Gortnar Robert, Železniki, Trnje 8, zastopa
družbo brez omejitev in Šmid Jožica, Želez-
niki, Češnjica 52, namestnica direktorja, ki
nadomešča direktorja v njegovi odsotnosti,
oba imenovana 15. 10. 1997.

Rg-300249
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00649 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa NASTRAN TRADE, trgovi-
na, servis, storitve, d.o.o., Cerklje, se-
dež: Trata 4, 4207 Cerklje, pod vložno št.
1/04151/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5686270
Dejavnost, vpisana 31. 12. 1998: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 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; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-300282
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01074 z dne 2. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ALPINUM, Investicijsko
razvojno podjetje, d.d., Bohinjsko Jeze-
ro, sedež: Ribčev laz 50, Bohinjsko Je-
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zero, pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta in spremembo naziva
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5402212
Osnovni kapital: 24,500.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Noč

Iztok, Bled, Za Pecovo 14, razrešen in po-
novno imenovan 21. 5. 1998 za direktorja,
ki zastopa družbo brez omejitev, razen za
pridobitev (vključno z gradnjo), odsvojitev in
obremenitev nepremičnin, pridobitev (razen
stvaritve), odsvojitev in obremenitev pravic
industrijske lastnine, naložbe, ki presegajo
tolarsko protivrednost 100.000 ECU po te-
čaju ECU, za kar potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Cesar Marjana,
Zalokar Helena in Čerček Miha, izstopili in
ponovno vstopili 4. 3. 1998.

Rg-300288
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01580 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KARANTUS, podjetje za tr-
govino in storitve, Godešič, d.o.o., obj.
474-92, sedež: Godešič 83, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/03116/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme in
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5602165
Firma: KARANTUS – VIDMAR IN OS-

TALI, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KARANTUS – VIDMAR

IN OSTALI, d.n.o.
Sedež: 4227 Selca, Rovte 12
Ustanovitelja: Vidmar Pavle in Vidmar Jo-

žica, oba Selca, Rovte 12, izstopila in po-
novno vstopila 14. 9. 1998, vložek vsak po
4.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 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 dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 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; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi 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 lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-300289
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01635 z dne 3. 12. 1998 pri
subjektu vpisa KROJ, modna konfekcija,
d.d., Škofja Loka, sedež: Kidričeva cesta
81, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Člani nadzornega sveta: Radetič Marija

izstopila 31. 8. 1998, Mančevski Marija
izstopila 31. 8. 1998, Ušeničnik Martina
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in Erpe Marjan, izstopili 13. 5. 1998, Mu-
lej Marko ter Krajnik Žarko, vstopila 1. 9.
1998.

Rg-300301
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01659 z dne 18. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BOMBAŽNA PREDILNICA
IN TKALNICA TRŽIČ, d.o.o., sedež: Pre-
dilniška c. 16, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/00074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, zastopnike, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033268
Firma: BOMBAŽNA PREDILNICA IN

TKALNICA TRŽIČ, d.d.
Skrajšana firma: BPT Tržič, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 944,356.000 SIT
Ustanovitelji: Bombažna predilnica in

tkalnica, LB Gorenjska banka, Abanka Ljub-
ljana, Zavarovalnica Triglav, IRIS, Medn.
trg., Komunalno podjetje Tržič, Sindikat BPT
Tržič, Pegan-Žvokelj Karel, Maček Janko,
Jeglič Tone, Marasovič Jadranka, Blaži Vik-
torija, Pajek Ivan, Sajovic Zofija, Oman Sta-
nislav, Pečnik Julka, Meglič Irena, Ahačič
Marko, Zupan Dušica, Zaplotnik Albina, Ko-
zinna Ana, Bohinjc Angelca, Pirjevec Ignac,
Vlada FNRJ, Mrak Marjeta, Špendal Mar-
jan, Mihelič Niko, Bizjak Irena, Šega Milan,
Ahačič Blaž, Plajbes Danijela, Cotelj Samo,
Rožič Ana, Donoša Alenka, Praprotnik Ma-
rija, Soklič Jožefa, Štefe Pavel, Radovanče-
vič Milena-Marija, Stritih Marija, Fuchs Jo-
že, Bohinjc Franc, Gabrič Damjana, Štefe
Ana, Draksler Andrej, Janc Marinka, Eler
Zdenka, Štefe Erna, Bizjak Marko, Poljanec
Pavla, Pucelj Marinka, Papler Vanda, Ovse-
nik Jolanda, Težak Mojca, Mali Magdalena,
Rožič Marija, Pungaršek Marija, Gutnik Dar-
ja in Jagodic Janez, izstopili 14. 10. 1998,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, Dunajska 56, vlo-
žek 134,684.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Mala ul. 5, vložek
46,708.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
93,416.000 SIT, udeleženci interne razde-
litve, vložek 57,015.000 SIT, udeleženci
notranjega odkupa, vložek 135,256.000
SIT in delnice domačih in fizičnih oseb, vlo-
žek 477,277.000 SIT, vstopili 14. 10.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: gen.
dir. Maček Janko, razrešen 14. 10. 1998,
Tudor Doris, Kranj, Golniška c. 90, imeno-
vanje 14. 10. 1998, začasna uprava – di-
rektorica zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Verstovšek Vi-
tomir, Kusterle Belita in Zaplotnik Albina,
vstopili 14. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja

šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 40101 Proizvodnja elektrike v
HE; 40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7482
Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 75253 Druge oblike zaščite in re-
ševanja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01542/00482-1998/9JS z dne 30. 10.
1998.

Rg-301479
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01865 z dne 19. 1. 1999 pod
št. vložka 1/06350/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1365134

Firma: MENTES, proizvodno, storitve-
no in trgovsko podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  4246  Kamna  Gorica,  Miša-

če 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bergant Damjan, Radovlji-

ca, Staneta Žagarja 22, vstopil 9. 12. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bergant Damjan, imenovan 9. 12.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro:
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti.

KRŠKO

Rg-300775
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00440 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BRUNO, gostinstvo, trgovi-
na in pekarna Gabrijele, d.o.o., sedež:
Gabrijele 6, 8296 Krmelj, pod vložno št.
1/03294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala, spremembo
osebnega imena ustanovitelja in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5805414
Osnovni kapital: 2,174.663 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Lojze in Vidmar

Bruno, oba Krmelj, Gabrijele 6, vstopila
10. 5. 1993, vložek vsak po 1,087.331,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidmar Lojze, imenovan 10. 5. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
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tične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro:
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-302555
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00417 z dne 26. 2. 1999 pri
subjektu vpisa ROHRBLITZ, zaščita oko-
lja in komunalne storitve Sevnica, d.o.o.,
sedež: Trnovec 16, 8292 Zabukovje, pod
vložno št. 1/03098/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št. 5754356
Sedež: 8290 Sevnica, Metni vrh 3.

Rg-302558
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00032 z dne 25. 2. 1999 pod
št. vložka 1/03991/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 1359142
Firma: SKALCA, trgovina in prevoz,

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

govornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cundrovec 5a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Škaler Dejan in Škaler Du-

šan, oba Brežice, Cundrovec 5a, vstopila
18. 1. 1999, vložila vsak po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Škaler Dušan, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Škaler Dejan, oba ime-
novana 18. 1. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0130 Mešano kmetijstvo; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-

govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro:
G/51.18 vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-302565
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00428 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa BABY CENTER BREŽICE,
trgovina, d.o.o., sedež: Pešpot 12, 8250
Brežice, pod vložno št. 1/02897/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, naslova in spre-
membo kapitala s temile podatki:

Matična št. 5708605
Firma: BABY CENTER, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BABY CENTER, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Milavčeva 81a
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zorko Igor, Brežice, Pešpot

12, vstop 30. 12. 1994, vložek 16,100.000
SIT in Zorko Andreja, Brežice, Pešpot 12,
vstop 10. 3. 1997, vložek 3,900.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-302566
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00397 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa PAG, trgovsko izvoz-
no-uvozno podjetje, Kapele, d.o.o., se-
dež: Jereslavec 13, 8258 Kapele, pod
vložno št. 1/01963/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št. 5533279
Ustanovitelja: Maričević Božica, vstop

1. 10. 1991 in Maričević Ivo, vstop 9. 10.
1998, oba Kapele, Jereslavec 13, vložek
vsak po 250.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
ričević Božica, razrešena 9. 10. 1998 in
direktor Maričević Ivo, imenovan 9. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
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oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen perut-
ninskega; 1513 Proizvodnja mesnih izdel-
kov, tudi iz perutninskega mesa; 1830 Stro-
jenje in dodelava krzna, proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava
usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti s šifro:
G/51.18 vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-302572
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00372 z dne 1. 2. 1999 pod št.
vložka 1/03989/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev javnega zavo-
da s temile podatki:

Matična št. 1331264
Firma: MLADINSKI CENTER BREŽICE
Skrajšana firma: Mc BREŽICE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8250 Brežice, Gubčeva 10
Ustanoviteljica: Občina Brežice, Breži-

ce, Cesta prvih borcev 18, vstop 24. 11.
1997, odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktorica Medvešek Anita, Dobova, Ri-
gonce 18, imenovana 28. 7. 1998, za-

stopa zavod kot v. d. direktorice, brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9251 De-
javnost knjižnic in arhivov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Rg-302573
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00002 z dne 1. 2. 1999 pri sub-
jektu vpisa TOGREL, gradbeništvo in pro-
izvodnja, d.o.o., Krško, sedež: Velika vas
62, 8273 Leskovec pri Krškem, pod vlož-
no št. 1/03902/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:

Matična št. 1228285
Ustanovitelja: Barbič Damjanka, izstop

21. 12. 1998 in Žigante Niko, Krško, Can-
karjeva 3a, vstop 26. 11. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-302574
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00429 z dne 19. 1. 1999 pod
št. vložka 1/03983/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Ljubljana, spremembo firme, skrajša-
ne firme in sedeža s temile podatki:

Matična št. 5971101
Firma: VIPAP VIDEM KRŠKO, proizvod-

nja papirja in celuloze, d.d.
Skrajšana firma: VIPAP VIDEM KRŠKO,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 8270 Krško, Tovarniška 18
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/28385-00, s firmo: ICEC VIDEM KR-
ŠKO, svetovanje, inženiring in trgovina, d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, vpisano v sodni
register s sklepom Srg 429/98 z dne 19. 1.
1999.

LJUBLJANA

Rg-402261
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01801 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/31867/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1413562
Firma: VIVALIN, Družba za storitve in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: VIVALIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  1000  Ljubljana,  Pod  hri-

bom 36
Osnovni kapital: 2,388.000 SIT
Ustanovitelja: Vide Ivan, vložek

1,288.000 SIT in Vide Dušan, vložek
1,100.000 SIT, oba Ljubljana, Pod Hribom
36, vstopila 2. 4. 1999.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Vide Ivan in Vide Dušan, imenovana
2. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska 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; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 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; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
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gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, 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; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 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-
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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov;55232 De-
javnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejav-
nost dijaških, študentskih domov, interna-
tov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejav-
nost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7011 Organizacija
izvede nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-

tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

MURSKA SOBOTA

Rg-301434
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00445 z dne 14. 12.
1998 pod št. vložka 1/02165/03 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev po-
družnice s temile podatki:

Matična št. 5898226003
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, Gornja
Radgona, d.o.o., PE 3

Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU, d.o.o., PE 3

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 105
Ustanovitelj: ERGOLINE SUN FOR YOU,

družba za trgovino in storitve, Gornja Rad-
gona, d.o.o., Gornja Radgona, Črešnjevci
105, vstop 20. 12. 1996, vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Kramberger Toni, Maribor, Borštni-
kova 106, imenovan 30. 9. 1998, zastopa
podružnico z omejitvijo, da brez soglasja
skupščine ne sme sklepati poslov ali spre-
jemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobi-
vanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela, izvaja-
nje investicijskih del in najemanje posojil in
kreditov, ki presegajo 50% osnovnega ka-
pitala, kakor tudi dajanje takih posojil ali
poroštev, določanje splošnih pogojev po-
slovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih in drugih sredstev, sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto, prenos kakršnihkoli družbenih pravic
in druge, izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil, imenovanje vodil-
nih delavcev, imenovanje in razreševanje
revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje
organizacije družbe. Posle v vrednosti do
800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Po-
sle v vrednosti nad 800.001 SIT pa skupaj z
direktorjem Weiss Engelbertom in prokuri-
stom Schleich Franzem Josefom.

Direktor Weiss Engelbert, St. Anna am
Aigen, Avstrija, St. Anna am Aigen, imeno-
van 30. 9. 1998, zastopa podružnico z
omejitvijo, da brez soglasja skupščine ne
sme sklepati poslov ali sprejemati odloči-
tev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtuji-
tev ali obremenitev nepremičnin ali drugih
sredstev, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela, izvajanje investicij-
skih del in najemanje posojil in kreditov, ki
presegajo 50% osnovnega kapitala, kakor
tudi dajanje takih posojil ali poroštev, dolo-
čanje splošnih pogojev poslovanja,
sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in
drugih sredstev, sklepanje kooperacijskih
pogodb s trajanjem več kot eno leto, pre-
nos kakršnihkoli družbenih pravic in druge,
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izplačevanje predujmov na račun udeležbe
pri dobičku, podeljevanje prokure in neo-
mejenih pooblastil, imenovanje vodilnih de-
lavcev, imenovanje in razreševanje revizor-
jev poslovanja, spreminjanje notranje orga-
nizacije družbe. Posle v vrednosti do
800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Po-
sle v vrednosti nad 800.001 SIT pa skupaj z
direktorjem Kramberger Tonijem ali skupaj
z direktorjem Zorko Jakobom.

Direktor Zorko Jakob, Gornja Radgona,
Črešnjevci 105, imenovan 30. 9. 1998, za-
stopa podružnico z omejitvijo, da brez so-
glasja skupščine ne sme sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin ali drugih sredstev, če to ni že izrec-
no opredeljeno v letnem programu dela,
izvajanje investicijskih del in najemanje po-
sojil in kreditov, ki presegajo 50% osnovne-
ga kapitala, kakor tudi dajanje takih posojil
ali poroštev, določanje splošnih pogojev po-
slovanja, sklepanje zakupnih pogodb glede
lastnih in drugih sredstev, sklepanje koope-
racijskih pogodb s trajanjem več kot eno
leto, prenos kakršnihkoli družbenih pravic
in druge, izplačevanje predujmov na račun
udeležbe pri dobičku, podeljevanje prokure
in neomejenih pooblastil, imenovanje vodil-
nih delavcev, imenovanje in razreševanje
revizorjev poslovanja, spreminjanje notranje
organizacije družbe. Posle v vrednosti do
800.000 SIT lahko sklepa samostojno. Po-
sle v vrednosti nad 800.001 SIT pa skupaj z
direktorjem Weiss Engelbertom ali skupaj s
prokuristom Schleich Franzem Josefom.

Skupni prokurist Kisilak Herman, Roga-
šovci, Serdica 1d, imenovan 30. 9. 1998,
zastopa podružnico skupaj s prokuristom
Franzem Josefom Schleichom in prokurist
Schleich Franz Josef, Kapfenstein, Avstrija,
Koldorf 43, imenovan 30. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina 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; 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; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja po-
sredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Rg-301438
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00464 z dne 14. 12.
1998 pri subjektu vpisa TRGOS, trgovina
na veliko in malo Rakičan, d.o.o., sedež:
Rakičan, Cvetkova 49, 9000 Murska So-
bota, pod vložno št. 1/01757/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti, spremembo družbenika, zastopnika in
akta družbe s temile podatki:

Matična št. 5723566
Ustanovitelja: Čeh Štefan, izstop

14. 10. 1998 in Čeh Šarika, Murska So-
bota, Rakičan, Cvetkova 49, vstop 20. 2.
1993, vložek 1,501.534 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Čeh
Štefan, razrešen 14. 10. 1998 in direktor
Čeh Šarika, imenovanje 14. 10. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi 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 lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 52.488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., družba ne opravlja trgovi-
ne z orožjem; pod šifro 74.12 Računovod-
ske, knjigovodske, revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revi-
zijske dejavnosti in pod šifro 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, družba ne
opravlja arbitraže in posredovanja v pogaja-
njih med managerji in delavci.

Rg-301444
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00074 z dne 8. 12.
1998 pri subjektu vpisa MURAKEM, pod-
jetje za promet blaga in uslug Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Grajska 1, 9000
Murska Sobota, pod vložno št.
1/01298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in njihovih poslovnih deležev,
dejavnosti ter družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št. 5582580
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelji: VELEKEM, unutrašnja i

vanjska trgovina, d.o.o., Koturaška 51, vs-
top 27. 2. 1992, vložek: 210.059,20 SIT,
Pikulič Dušan, Murska Sobota, Lendavska
23a, vstop 29. 12. 1994, vložek:
2,289.940,80 SIT in 13 M – trgovina in
storitve Murska Sobota, d.o.o., Murska So-
bota, Juša Kramarja 28, vstop 20. 2. 1996,
vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125

Trgovina na debelo s surovim tobakom;
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 ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
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drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7440
Ekonomsko propagiranje.

NOVA GORICA

Rg-300324
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00840 z dne 3. 12.
1998 pri subjektu vpisa SIGUREX CANZUT-
TI & CO., Storitve in trgovina, d.n.o., se-
dež: Loke 14/a, 5000 Nova Gorica, pod
vložno št. 1/02359/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5598273
Firma: SIGUREX PAVLIN & CO., Stori-

tve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SIGUREX PAVLIN &

CO., d.n.o.
Ustanovitelja: Canzutti Marinka, izstop

25. 11. 1998 in Pavlin Marijan, Nova Gori-
ca, Loke 14/a, vstop 25. 11. 1998, vložek
4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem.

Rg-300374
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00841 z dne 24. 12.
1998 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZA-
DRUGA GORIŠKA BRDA, kmetijstvo, klet
in trgovine, z.o.o., Dobrovo, sedež: Za-
družna cesta 9, 5212 Dobrovo, pod vlož-
no št. 1/00058/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5149975
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1998: 9000

Storitve javne higiene.

Rg-301179
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00873 z dne 4. 1. 1999
pri subjektu vpisa INSTALACIJE, Strojne in
elektro instalacije, d.d., sedež: Goriška 66,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00255/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, kapitala, dejavno-
sti, članov nadzornega sveta, predložitev či-
stopisa statuta, vpis pripojitve prevzete druž-
be INSTALACIJE, d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 5279330
Firma: INSTALACIJE, d.d., montaža in

trgovina
Osnovni kapital: 117,200.000 SIT
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Ste-

govec Boris, Nova Gorica, Gradnikove Bri-
gade 47, razrešen in ponovno imenovan
8.12. 1998 za predsednika uprave, člani
uprave Ipavec Stanislav, Nova Gorica, Ul.

Marija Kogoja 1/A, Bucik Vladimir, Šem-
pas, Šempas 188 B in Gnezda Branko, Šta-
njel, Gaberje 1/A, imenovani 8. 12. 1998.

Člani nadzornega sveta: Cej Ivan, Bucik
Vladimir in Ipavec Stanislav, izstopili 8. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in

napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6311 Preklada-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

Sprememba statuta z dne 8. 12. 1998.
Pripojitev družbe INSTALACIJE, Trgovi-

na na drobno in debelo, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška 66, Ajdovščina, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 4. 11. 1998.

Rg-301180
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00872 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa INSTALACIJE, Tr-
govina na drobno in debelo, d.o.o., Aj-
dovščina, sedež: Goriška 66, 5270 Aj-
dovščina, pod vložno št. 1/00814/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
k prevzemni družbi INSTALACIJE, d.d., Aj-
dovščina, s temile podatki:

Matična št.: 5356717
Pripojitev k družbi INSTALACIJE, Stroj-

ne in elektro instalacije, d.d., Goriška 66,
Ajdovščina, na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 4. 11. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Rg-301190
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00908 z dne 5. 1.
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1999 pod št. vložka 1/03881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1358707
Firma: FELIK, d.o.o., Inženiring in tr-

govina
Skrajšana firma: FELIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Idrijska ce-

sta 16/c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Štrancar Klara, Ajdovšči-

na, Idrijska cesta 16/C, vložek 2,000.000
SIT, in Štrancar Srečko, Ajdovščina, Idrij-
ska cesta 16/C, vložek 100.000 SIT, vsto-
pila 10. 12. 1998, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štrancar Srečko in prokuristka Štran-
car Klara, imenovana 10. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2951 Proivzodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-301234
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00830 z dne 8. 1. 1999
pri subjektu vpisa INDE, SALONIT AN-
HOVO, Podjetje za zaposlovanje invali-
dov, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,

5210 Anhovo, pod vložno št. 1/01848/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev akta z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
ustanovitelja, kapitala, dejavnosti in spre-
membo pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5284538
Firma: INDE, SALONIT ANHOVO Pod-

jetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Skrajšana firma: INDE, SALONIT AN-

HOVO, d.o.o.
Sedež: 5210 Anhovo, Vojkova ul. 83
Osnovni kapital: 87,611.377,76 SIT
Ustanovitelja: INDE, Salonit Anhovo,

p.o., izstop 10. 11. 1998 in Salonit Anho-
vo, Gradbeni materiali, d.d., Anhovo, Voj-
kova ulica 1, vstop 16. 9. 1991, vložek
87,611.377,76 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-
čič Bojan, razrešen 10. 11. 1998; direktor
Kavčič Bojan, Tolmin, Cankarejva 2, imeno-
van 15. 5. 1997.

Dejavnost izbrisana 8. 1. 1999: 2521
Proizvdonja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 6420
Telekomunikacije; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-302109
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00063 z dne 15. 2.
1999 pri subjektu vpisa MON-TE-CA,
d.o.o., podjetje za gradbena dela Idrija,
sedež: Rožna 2a, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/02403/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5602416
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 5225

Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zuanj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov.

Rg-302115
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/0068 z dne 16. 2.
1999 pod št. vložka 1/03893/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1391526
Firma: BOGRAD, Gradbene storitve in

trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavče-

va 36
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Čarman Jasna in ml. Čar-

man Radojković Žan, oba Domžale, Masary-
kova 26, vstopila 2. 2. 1999, vložek vsak
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osbi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Čarman Jasna in prokurist Radojko-
vić Borivoje, oba Domžale, Masarykova 26,
imenovana 2. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 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; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom.

Rg-302122
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00915 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa LIVI PLUS, Zasto-
panje in trgovina, d.o.o., Opatje selo, se-
dež: Opatje selo 7/A, 5296 Kostanjevi-
ca na Krasu, pod vložno št. 1/00996/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah, vstop družbenika spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5380600
Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelja: Lisjak Stanislav, Miren,

Opatje selo 7/A, vstop 11. 5. 1990, vložek
1,380.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Lisjak Radivojka, Miren, Opatje selo 7/A,
vstop 23. 5. 1994, vložek 920.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
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ratov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa.

NOVO MESTO

Rg-301617
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00025 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BOL-
NIŠNICA NOVO MESTO, sedež: Šmihel-
ska cesta 1, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/01843/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št. 5054621
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Starc Tone, razrešen 31. 12. 1998
in zastopnica Retelj Mira, dipl. inž., Novo
mesto, Cesarjeva 29, imenovana 1. 1.
1999, vršilka dolžnosti direktorja, zastopa
brez omejitev, razen da sklepa pravne po-

sle v zvezi s prodajo in obremenitvijo nepre-
mičnin po predhodnem soglasju ustanovite-
lja in sveta zavoda.

Rg-301621
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00045 z dne 2. 2.
1999 pri subjektu vpisa INTEKS, tekstilno
podjetje, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Foersterjeva 10, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03916/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, spre-
membo dejavnosti in spremembo organiza-
cijske oblike ustanovitelja s temile podatki:

Matična št. 5948495
Firma: INTEKS, invalidsko podjetje,

d.o.o., Novo mesto
Ustanovitelja: Novoteks Tkanina, izdelo-

vanje preje in tkanin, d.d., Novo mesto,
Foersterjeva 10, izstop in ponovni vstop
10. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 2. 1999: 85325
Dejavnost invalidskih podjetij.

Sprememba firme iz: INTEKS, tekstilno
podjetje, d.o.o., Novo mesto, v: INTEKS,
invalidsko podjetje, d.o.o., Novo mesto.

Rg-301623
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00010 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa MERCATOR –
KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ,
z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39, sedež:
Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 2/00004/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št. 5146887
Firma: KMETIJSKA ZADRUGA ČR-

NOMELJ, z.o.o.
Skrajšana firma: KZ ČRNOMELJ, z.o.o.
Sprememba firme iz: MERCATOR –

KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ,
z.o.o., Črnomelj, Kolodvorska 39, v: KMET-
IJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, z.o.o., vpi-
sana v sodni register s sklepom Srg 10/99
z dne 1. 2. 1999.

Rg-302248
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00490 z dne 26. 2.
1999 pri subjektu vpisa ELEA, podjetje za
razvoj, trgovino in gradbeništvo, Metli-
ka, d.o.o., sedež: Križevska vas 58, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/03552/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča skrajšano
firmo, povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo priimka, naslova
družbenice in zastopnice ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5820430
Skrajšana firma: ELEA, d.o.o., Metlika
Osnovni kapital: 2,581.716 SIT
Ustanovitelji: Kočevar Marija, Metlika,

Križevska vas 60, vstop 21. 6. 1993, vlo-
žek 860.572 SIT, Boldin Martina, izstop
1. 12. 1998, Kočevar Martina, Metlika, Na-
selje Borisa Kidriča 2, vstop 1. 12. 1998,
vložek 860.572 SIT in Kočevar Stanko,
Ljubljana, Kajuhova 7, vstop 21. 6. 1993,
vložek 860.572 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Boldin Martina, razrešena 1. 12. 1998 in
družbenica Kočevar Martina, imenovana
1. 12. 1998, vodja marketinga, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1999: 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; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter ra-
čunalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Pod šifro K/74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-302251
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00062 z dne 24. 2.
1999 pod št. vložka 1/04077/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1387359
Firma: PAM, DOŠEN IN DRUŽBENIKI,

posredovanje, zastopanje, svetovanje,
d.n.o.

Skrajšana firma: PAM, DOŠEN IN
DRUŽBENIKI, d.n.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež:  8340  Črnomelj,  Stražnji
vrh 38

Osnovni kapital: 40.000 SIT
Ustanovitelji: Došen Mile, Črnomelj, Ka-

juhova ulica 2, vstop 3. 2. 1999, vložek
20.000 SIT, Došen Peter, Črnomelj, Kaju-
hova ulica 2, vstop 3. 2. 1999, vložek
10.000 SIT in Došen Ana, Črnomelj, Kaju-
hova ulica 2, vstop 3. 2. 1999, vložek
10.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Došen Mile, imenovan 3. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 3. 2. 1999.

Rg-302253
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00053 z dne 23. 2.
1999 pod št. vložka 1/04076/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1392018
Firma: D-NOVAK, gostinske storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: D-NOVAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Notranji trg
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Dejan, Brezovica pri

Ljubljani, Dragomer, Vrtna pot 5, vstop 1. 2.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Dejan, imenovan 1. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 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; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 1. 2. 1999.

PTUJ

Rg-302612
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00324 z dne 3. 3. 1999 pod št.
vložka 1/09620/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1337998
Firma: PC SISTEMI, trgovina z raču-

nalniško opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: PC SISTEMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kašman Jože, Maribor,

Smetanova ulica 33, vstop 18. 12. 1998,
vložek 1,260.000 SIT in Jenko Janko, Ljub-
ljana, Krivec 1, vstop 18. 12. 1998, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kašman Jože, imenovan 21. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 – posredništvo,
specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., vse, razen posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejav-
nosti K 74.12 – računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vse, razen opravljanja revizijske de-
javnosti.

Rg-302615
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00041 z dne 8. 3. 1999 pri
subjektu vpisa O – MODA 33, podjetje za
izdelavo in prodajo obutve, d.o.o., se-
dež: Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož,
pod vložno št. 1/09518/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča predlog za začetek
stečajnega postopka, sklep o začetku ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št. 5943485
Firma: O – MODA 33, podjetje za iz-

delavo in prodajo obutve, d.o.o. – v ste-
čaju

Skrajšana firma: O – MODA 33, d.o.o.
– v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
privnik Dušan, razrešen 8. 3. 1999, stečaj-
ni upravitelj dr. Dubrovski Drago, Zreče, Ce-
sta na Roglo 11g, imenovan 8. 3. 1999.

Vpiše se predlog za začetek stečajnega
postopka, ki ga je pri Okrožnem sodišču na
Ptuju pod št. St 1/99 dne 4. 3. 1999 vložil
predlagatelj O – MODA 33, podjetje za iz-
delavo in prodajo obutve, d.o.o., Opekar-
niška cesta 4, Ormož.

Vpiše se sklep Okrožnega sodišča na
Ptuju, št. St 1/99 z dne 8. 3. 1999 o začet-
ku stečajnega postopka.

Rg-401397
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00048 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa MIKROFILM COPY, stori-
tve, trgovina, servis, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 3, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/03463/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temi-
le podatki:

Matična št. 5449979
Sedež: 2250 Kidričevo, Tovarniška 10.

Rg-401403
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00061 z dne 9. 4. 1999 pri
subjektu vpisa TIMA-TGS, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Palovci
15, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/09616/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 1365690
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
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nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KOPER

Ob-213060
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 98/01363 z dne 10. 12. 1998 pod
št. vložka 1/04947/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5904668
Firma: EUROFIN, Financiranje in pre-

strukturiranje podjetij, d.d., Koper, Pri-
staniška 14

Skrajšana firma: EUROFIN, d.d., Koper
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osnovni kapital: 81,390.000 SIT
Ustanovitelji: Finor, svetovanje in oprav-

ljanje finančnih poslov, d.o.o., Koper,
Evropska banka za obnovo in razvoj, Javor
Koncern, podjetje za upravljanje, trženje,
finance in razvoj, d.o.o., Pivka, INTEREU-
ROPA, Mednarodna špedicija, transport in
pomorska agencija, d.d., Koper in Splošna
banka Koper, d.d., izstopili 28. 5. 1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 1363/98 z
dne 10. 12. 1998. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzeli Evropska banka za obnovo in raz-
voj, One Exchange Square London, Velika
Britanija in SPR, Družba za prestrukturira-
nje in upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana,
Kotnikova 28 (ki je postala delničar dne
17. 12. 1997 z odkupom delnic od dote-
danjih delničarjev – ustanoviteljev: FINOR,
d.o.o., Koper, Splošna banka Koper, d.d.,
Intereuropa, d.d., Koper, Javor koncern,
d.o.o., Pivka).

LJUBLJANA

Srg 3513/96 Rg-145
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DRUS, drobne usluge, d.o.o.,
Gotska 13, Ljubljana, preneha po skraj-

šanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Pirjevec Bogdan, Ljub-
ljana, Hrvatski trg 3 in Pirjevec Marko, Ljub-
ljana, Gotska 13, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu 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 10. 12. 1996

Srg 3098/98 Rg-146
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

KREGAR GRUBAČKI & CO., trgovina
in storitve, d.n.o., Ljubljana, Tržaška 2,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 5. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Kregar Vesna, Vlahovi-
čeva 24, Ljubljana in Grubački Dušica, Ka-
juhova 12, Ljubljana, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 1. 3. 1999

Srg 16883/94 Rg-147
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

CENTROPLIN, d.o.o., Borovnica, Mol-
kov trg 1, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 14. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gabriel Švigelj, Molkov trg
1, Borovnica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 11. 6. 1996

Srg 16915/94 Rg-148
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba ANIMA – podjetje za svetova-
nje, d.o.o., Bratovševa ploščad 17, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Mikuš-Kos, Bra-
tovševa ploščad 17, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih 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 27. 2. 1997

Srg 19067/94 Rg-149
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

LIDA, galerijska dejavnost in pro-
izvodnja zaščitne elektronike, d.o.o., Ce-
sta dolenjskega odreda 11, Višnja gora,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Štefan Horvat, Cesta do-
lenjskih odredov 11, Višnja gora, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 1996

Srg 19264/94 Rg-150
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba Podjetje za projektiranje in in-
ženiring “ŠIRI”, d.o.o., Bratovževa plo-
ščad 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelja sta Pavel Ristič, Gospodinj-
ska ul. 27, Ljubljana in Aleksander Šimenc,
Tržaška 480, Brezovica pri Ljubljani, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer vsake-
mu 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 27. 2. 1997

Srg 19317/94 Rg-151
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

FENIKS, predelava plastičnih mas,
kovinsko predelovalna dejavnost, trgo-
vina na debelo in drobno ter marketing,
d.o.o., Rašiška 16, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Golčer Roswita, Ljublja-
na, Rašiška 16, z ustanovitvenim kapitalom
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 Golčer Roswito.

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 131/99 Rg-152
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba DVR, podjetje za storitve in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Gabrščkova
20, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Dominco Uroš, Gabrščkova
20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 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 Dominco Uroša.

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. 4. 1999

Srg 3722/96 Rg-153
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

Družba VEG, d.o.o., podjetje za eko-
nomske storitve, Linhartova 17, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 12. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Likar Vesna in Likar
Marija, obe Lajkovška 17, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, na vsako 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 19. 12. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-9/99 Ob-4105
Temeljni akt – pravila sindikata delav-

cev gradbenih dejavnosti Slovenije, sin-
dikata podjetja Mineral, d.d., Ljubljana,
Letališka c. 5, Ljubljana, matična številka
1159020, se z dnem 26. 4. 1999 hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste-Po-
lje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v
evidenci statutov pod zap. št. 118.

Ob-4106
Pravila Osnovne organizacije sindika-

ta upravnih organov Občine Domžale s
sedežem v Domžalah, Ljubljanska 69, se
od 13. 5. 1999 hranijo pri Upravni enoti
Domžale pod zap. št. 5/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182374.

Št. 028-8/99 Ob-4140
Pravila sindikata Hidrometeorološke-

ga zavoda Republike Slovenije, Vojkova
1b, Ljubljana, Zveza svobodnih sindika-
tov Slovenije, sindikat državnih in druž-
benih organov Slovenije, sprejeta na zbo-
ru članov dne 12. 2. 1999, se hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 028-8/99 dne 3. 5. 1999.

Št. 024-5/94 Ob-4141
Ugotovi se, da je pravilnik o delovanju

sindikata podjetja PAR, d.o.o., Slovenj
Gradec bil sprejet v hrambo na Oddelku za

družbenoekonomski razvoj Občine Slovenj
Gradec z odločbo št. 024-5/94 z dne
20. 5. 1994 in vpisan v evidenco statuta
sindikatov pod zap. št. 59 ter prenehal ve-
ljati 31. 12. 1997.

Pravilnik sindikata podjetja PAR Slovenj
Gradec se izbriše iz evidence statutov sindi-
katov.

Ob-4404
Pravila Sindikata JKP Prodnik, d.o.o.,

Domžale s sedežem v Domžalah, Savska
c. 34, se od 20. 5. 1999 hranijo pri Uprav-
ni enoti Domžale pod zap. št. 7/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182455.

Ob-4405
Pravila Sindikata Grasto, d.o.o., s se-

dežem v Domžalah, Matije Tomca 4, se
od 20. 5. 1999 hranijo pri Upravni enoti
Domžale pod zap. št. 6/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182501.

ob-4406
Pravila Osnovne organizacije sindika-

ta Upravne enote Domžale s sedežem v
Domžalah, Ljubljanska 69, se od 20. 5.
1999 hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zap. št. 4/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182447.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/99-16 S-243
To sodišče je dne 11. 5. 1999 s

sklepom opr. št. St 5/99 začelo stečajni
postopek nad samostojnim podjetnikom Ja-
nezom Lorenčičem, s firmo Lorenčič Ja-
nez s.p., Konzum J. D., Trgovina na drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki, Na
Dobravi 18, Miklavž.

Odslej firma glasi Lorenčič Janez, s.p.,
Konzum, J. D., Trgovina na drobno z živil-
skimi in neživilskimi izdelki – v stečaju, Na
Dobravi 18, Miklavž.

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 10. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 11. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 1999
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St 25/99 S-244
To sodišče je s sklepom z dne 13. 5.

1999 pod opr. št. St 25/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom NIKI-
TA Engineering & trading, d.o.o., Dunaj-
ska 21, Ljubljana.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Velena Lokar Škerget, odvetnica iz
Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– KOMPAS ART, d.o.o., Ljubljana,
– BADEL – Trading, d.o.o., Ljubljana,
– Čebelarska zadruga NEKTAR, z.o.o.,

Ljubljana,
– MIKA, d.o.o., Ilirska Bistrica,
– PRINC Kajič Mojca, s.p., Kamnik,
– Prevozništvo Herle Franc, s.p., Sred-

nje Jarše,
– Tomaž Kosec, kot predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 13. 5. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 5. 1999

St 12/99 S-245
To sodišče je z odredbo St 12/99 z dne

13. 5. 1999 dopolnilo odredbo o imenova-
nju upniškega odbora v postopku prisilne
poravnave Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana,
s še dvema članoma:

1. Losanexp, s.l. Trav, Aniceto, Escriba-
no 5, 30.570 Beniajan, Murica, Španija,

2. Kelso Enterprise, l.d.t., Charlotte
Street, P.O. BOX N-10051, Nassau, Baha-
mas.

Zoper to odredbo je dopustno vložiti ugo-
vor v osmih dneh po objavi. Ugovor ne zadr-
ži izvršitve odredbe.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 1999

St 3/93-87 S-246
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/93

z dne 4. 5. 1999 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom RAZVOJNO
RAZISKOVALNI CENTER, p.o., – v steča-
ju, Prešernov trg 5, Novo mesto zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 5. 1999

St 23/91-120 St-247
Stečajni postopek nad stečajno maso

Gradbenega podjetja GRADBENIK Žu-
žemberk – v stečaju, Grajski trg št. 35,
Žužemberk se zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 5. 1999

St 13/99 S-248
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/99 z dne 14. 5. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom GERA COM-
MERCE, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana
in ga z istim sklepom takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 1999

St 15/99 S-249
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom INDOS, industrija
transportnih in hidravličnih strojev, d.d.,
Ljubljana, Industrijska 3, s sklepom opr.
št. St 15/99 z dne 18. 5. 1999 v upniški
odbor dodatno imenovalo upnika:

– Jeklotehna trgovina, d.o.o., Maribor,
– Rekon, gradbeništvo – inženiring – tr-

govina, d.o.o., Ivančna Gorica.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 5. 1999

St 6/98 S-250
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/98

z dne 17. 5. 1999 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Ideja, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 160.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1999

St 27/97-161 S-251
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Final-
co, d.o.o., Slovenska Bistrica – v steča-
ju, dne 16. 6. 1999 ob 9. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 1999

St 6/99 S-252
Na podlagi 101. in 102. člena zakona o

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) to sodišče objavlja
oklic o začetku stečaja.

S sklepom tukajšnjega sodišča, opr. št.
St 6/99, je sodišče dne 20. 5. 1999 zače-
lo stečajni postopek nad družbo Globus
film, Kinematografsko podjetje, d.o.o.,
Trubarjeva ulica 1, Koper.

Stečajni postopek se bo opravil po pra-
vilih skrajšanega stečajnega postopka.

V stečajnem postopku se bo za dolžnika
uporabljala firma Globus film, Kinematograf-
sko podjetje, d.o.o. – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se postavi Mira
Korelič iz Ankarana.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh iz-
vodih in z dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, dolžnike pa pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove
do stečajnega dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo 30. 7. 1999
ob 9. uri v sobi št. 135/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na sodno desko tukajšnjega so-
dišča dne 21. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 1999

St 45/93 S-253
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 45/93 sklep z dne 19. 5. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Pre-

vozništvo Celje, p.o., Trnoveljska 2, Ce-
lje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Prevozništvo Ce-
lje, p.o., Trnoveljska 2, Celje, iz sodnega
registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 1999

St 8/99 S-254
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 8/99 sklep z dne 20. 5. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: SUB Sole, Proizvodno podjetje,
d.o.o., Resljeva 18, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Sat-
ler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dolž-
nikovega premoženja, na katerega se nana-
ša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravi-
co. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katere-
ga se nanaša njihov zahtevek. Upniki mora-
jo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
29. septembra 1999 ob 9. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 20. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 5. 1999

St 32/98 S-255
Stečajni postopek nad družbo Natura,

kmetijstvo in trgovina, d.o.o., Koper, se
začne in se zaradi tega, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vred-
nosti oziroma ne zadošča za stroške stečaj-
nega postopka, tudi takoj zaključi.

Premoženje stečajnega dolžnika se v de-
lu izroči upniku – predlagatelju za poravna-
vo stroškov stečajnega postopka, v preo-
stalem delu pa Mestni občini Koper, in sicer
tako kot izhaja iz 2. točke izreka sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 5. 1999
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St 41/98-22 S-256
To sodišče je s sklepom opr. št. St

41/98 dne 19. 5. 1999 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Gostilna
Rajzmanov hram, Flucher Vlado s.p., No-
vine 30, Šentilj.

Odslej firma glasi: Gostilna Rajzmanov
Hram, Flucher Vlado s.p. – v stečaju, Novi-
ne 30, Šentilj.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mit-
ja Zagrajšek, stan. Ul. Pregarčevih 26, Ma-
ribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 9.
1999 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 19. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 5. 1999

St 27/96 S-257
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Amidas, d.o.o., Koper – v stečaju,
Nazorjev trg 5, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Samo Hladnik, bo narok za obrav-
navo osnutka za glavno razdelitev dne
30. 6. 1999 ob 8.30 v sobi št. 132 tega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev na tem sodišču v sobi št. 108
v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 1999

St 4/99-9 S-258
To sodišče je s sklepom St 4/99 z dne

18. 5. 1999 začelo in zaključilo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Aslaja, d.o.o., pod-
jetje za uvoz, izvoz, zastopanje, pro-
izvodnjo, posredovanje, trgovino in pre-
vozništvo, C. Jaka Platiše 19, Kranj.

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 Kranju
dne 18. 5. 1999

St 6/99-11 S-260
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/99

z dne 18. 5. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Hotelsko turistično
podjetje Hotel Lovec Bled, p.o., Ljub-
ljanska cesta 6, Bled.

Za stečajnega upravitelja se postavi Mi-
haela Savnika, Glavni trg 15, Kranj.

Upnike še pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 9. 1999 ob 9. uri v sobi 113/I tega
sodišča.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 5. 1999

St 30/98-36 S-261
Stečajni postopek nad podjetjem Ort-

haus Af Podjetje za razvoj, proizvodnjo
in trženje transportnih sistemov in avto-
mobilskih nadgradenj, d.o.o., – v steča-
ju, Slovenska Bistrica, Titov cesta 102.

Stečajni senat obvešča upnike, da ste-
čajni upravitelj zaradi pomanjkanja denarnih
sredstev ne bo vložil tožb za izpodbijanje
dolžnikovih pravnih dejanj iz 125. člena
ZPPSL, da pa to lahko do 26. 8. 1999 sto-
rijo upniki sami.

Vse podatke o dolžnikovih dejanjih, ki
bi prišla v poštev za izpodbijanje, lahko
upniki dobijo pri stečajnem upravitelju Du-
šanu Marinu.

Upnik, ki bo vložil izpodbojno tožbo, naj
o tem v 15 dneh obvesti stečajni senat.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-4119
Svet Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje

135, 6221 Dutovlje, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.
Kandidat za ravnatelja mora izpolnjevati

pogoje, ki jih določa 53. člen zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. l. RS, št. 12/96).

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-
ti, ki izpolnjujejo pogoje po 144. in 145. čle-
nu zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja. Kandidat mora imeti pe-
dagoške in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Delo
bo začel opravljati 1. 9. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na zgornji
naslov, s pripisom “Za razpis ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Svet Osnovne šole Dutovlje

Št. 10310-03/99 Ob-4120
Komisija za mandatna vprašanja, volitve

in imenovanja pri Svetu mestne občine Slo-
venj Gradec razpisuje na podlagi 41. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) pro-
sto delovno mesto

direktorja Koroškega pokrajinskega
muzeja Slovenj Gradec.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom in statutom, izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– visoka izobrazba družboslovne smeri
(VII. stopnja, smer zgodovina, umetnostna
zgodovina),

– najmanj  5  let  delovnih  izkušenj  v
stroki,

– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,

– da je državljan Republike Slovenije.
Kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom

dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev, sprejema Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pri Svetu mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Mestna občina Slovenj Gradec
Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Št. 13/99 Ob-4164
LEILA, kadrovsko svetovanje, d.o.o.,

razpisuje delovna mesta za pogodbene de-
lavce

predavatelje za izvajanje višješolske-
ga strokovnega programa poslovni se-
kretar.

Kandidati za pridobitev naziva predava-
telj višje strokovne šole morajo izpolnjevati
pogoje skladno z določili zakona o organi-
zaciji in financiranju 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 stro-
kovne izobrazbe poslovni sekretar (Ur. l.
RS, št. 91/98) ter kriterijev za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur.
l. RS, št. 27/96).

Informacije lahko kandidati dobijo v pod-
jetju Leila, d.o.o., Ribji trg 3, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/219-088 (od 8. do 12. ure).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Leila, d.o.o., Ribji
trg 3, 1000 Ljubljana.

Leila, d.o.o., Brezovica

Št. 07-268 Ob-4185
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti, na podlagi 23. in 34. člena statuta
pravilnika o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest razpisuje delovni mesti:

– producent za glasbeno dejavnost
na Območni izpostavi Celje,

– producent za glasbeno dejavnost
na Območni izpostavi Murska Sobota.

Razpisni pogoji:
– državljanstvo RS,
– višja izobrazba družboslovne ali huma-

nistične smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja 5 mesecev.
Pisne prijave z oznako “Razpis za stro-

kovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobraz-
bi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja) sprejema Sklad RS za lju-
biteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana,  8  dni  po  objavi  v  Uradnem
listu RS.
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti

Št. 56/99 Ob-4362
Zavod invalidskih podjetij Slovenije, p.o.,

Linhartova 1, Ljubljana, razpisuje delovno
mesto

poslovodnega sekretarja
Pogoji:
– visoka izobrazba sociološke, organi-

zacijske, ekonomske, pravne ali druge druž-
boslovne smeri in najmanj pet let delovnih
izkušenj, zaželeno na področju rehabilitaci-
je invalidov.

Delovno razmerje bomo sklenili za štiri-
letni mandat.

Zaželeno je poznavanje sistema invalid-
skega varstva in pasivno znanje vsaj enega
tujega jezika. Poskusno delo bo trajalo tri
mesece.

Pisne prijave z opisom dosedanjega de-
la, kratkim življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju pogojev naslovite v 8 dneh od dne-
va razpisa na Zavod invalidskih podjetij Slo-
venije, Linhartova 1, Ljubljana.

O izbiri bomo kandidate obvestili pisno v
roku 30 dni po objavi.

Zavod invalidskih podjetij Slovenije,
p.o.

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

Ob-4451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12,
8270 Krško, faks 0608/21-008, kontaktna
oseba Jože Kerin, faks 0608/21-008, tel.
0608/242-138, e-mail joze.kerin@nek.si.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja vhod-
nega objekta v NE Krško. Zgradba je
pritlična, tlorisnih dimenzij 31 × 22 m.
Ocenjena vrednost del je 160,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: NE Krško, Vrbina
12, 8270 Krško.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-
čila gradbenih del, če je znan: avgust 1999.

5.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 2.0.-1609/99 Ob-4166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
telefaks 29-14-820, 29-12-908.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dobava in zamenjava vodni-
kov voznega omrežja 3kV na elektrifici-
ranih progah Slovenskih železnic, d.d.

Vrednost: 490,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: elektrificirane proge na

relaciji: Ljubljana–Zidani Most, Ljubljana–
Sežana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: 27. 8. 1999.

5. Morebitne druge informacije: tel.
29-14-604, 29-12-295.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 2.0.-1609/99 Ob-4167
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
telefaks 29-14-820, 29-12-908.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zamenjava kovinske opre-
me voznega omrežja 3kV na elektrificira-
nih progah Slovenskih železnic, d.d.

Vrednost: 300,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: elektrificirane proge na

relaciji: Ljubljana–Zidani Most, Ljubljana–
Sežana.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: 27. 8. 1999.

5. Morebitne druge informacije: tel.
29-14-604, 29-12-295.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

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

Št. 403-4/99 Ob-4439
Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za nakup
pisarniškega pohištva za potrebe pravosod-
nih organov na področju Republike Sloveni-

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. 08-223/5-99 Ob-4357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zgodovinski arhiv Celje, Trg celjskih
knezov 10, 3000 Celje, tel. 063/484-304,
faks 063/484-303.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nakup poslovnih prosto-
rov 3500–4000 m2.

3. Kraj dobave: Celje, center ali nepo-
sredna bližina centra.

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

5. Morebitne druge informacije:
– nosilnost nad 600 kg po m2,
– možnost kasnejše širitve oziroma

adaptacije,
– dobre zveze z okoljem, možnost dovo-

za in parkiranja,

– varnost objekta oziroma ostale dejav-
nosti v istem objektu ali okolici in varnost
pred poplavo.

Zgodovinski arhiv v Celju

Št. 1/99 Ob-4360
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca I. Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, faks
063/42-03-485.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbene inštalacije za
objekt Razžveplalna naprava na bloku 5
v TE Šoštanj:

– elektro inštalacije,
– strojne inštalacije.
Vrednost ca. 245,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Termoelektrarna Šo-

štanj, Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: avgust 1999.
5.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 74/99 Ob-4463
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zar-
nikova 3, 1000 Ljubljana, faks 301-478.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: ca. 50 stanovanj na ob-
močju Mestne občine Ljubljana.

Ocenjena vrednost blaga: 670,000.000
SIT.

3.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 3. 9. 1999 ali
10. 9. 1999.

5.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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je, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3805, objavlja-
mo naslednje popravke:

4. Datum dobave, če je predviden: od
2. 8. 1999 do 30. 9. 1999.

5. Predviden datum zaključka dobave:
30. 9. 1999.

6. (b) Do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: do 4. 6. 1999 do 11.
ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 29. 6. 1999 do 14.
ure.

8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-4126
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje: skladišče
kupca (skladišče lesa).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: jamski les in hlodovina:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
44,500.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja (ob
dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro ra-
čun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999, v me-
secu juniju se razpisna dokumentacija lah-
ko zahteva od ponedeljka do četrtka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na žiro račun RTH,
d.o.o. številka 52700-601-18647 pri APP
Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 29. 6. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene, kot to predvideva zakon o javnih na-
ročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-

nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti pravni osebi, ki je davčni
zavezanec.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merila:
– ponudbena cena do 46 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 6 točk,
– fiksnost cen do 13 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o. Trbovlje

Št. 415/99 Ob-4170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 7, Služba bolniške prehrane
in dietoterapije.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 16 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: sep-
tember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
konec septembra 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-

mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.
Zaloška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% razpisne vrednosti. Traja-
nje bančne garancije za resnost ponudbe je
do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999 po
9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merilo Vrednost

1. kvaliteta 20%
2. servis 10%
3. reference 10%
4. ponudbena cena 40%
Skupaj 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 339/1-99 Ob-4171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

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

1. halje – 1.656 kosov,
2. tunike – 3.312 kosov,
3. hlače – 2.600 kosov,
4. krilo – 800 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 26 mio
SIT.

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

cesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
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Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 11. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica I.
Zaloška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% razpisne vrednosti. Traja-
nje bančne garancije za resnost ponudbe je
do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 6. 1999 do
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merilo Vrednost

1. cena 50%
2. strokovne zahteve 30%
3. reference 20%
Skupaj 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bil objav-
ljen.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 2/99-609 Ob-4172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje, tel. 063/434-000,
faks 063/441-356.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pet
zobozdravstvenih strojev.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: variant-
ne in delne ponudbe ne bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30 dni po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje tel. 063/434-615, Jože Cerovšek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od objave v Uradnem
listu RS, do 11. 6. 1999 od 8. do 12. ure –
vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na žiro račun: 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 6. 1999 ob 7.30
in to v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj –
javni razpis Ponudba za nabavo in montažo
zobozdravstvenih strojev ter navedbo številke
objave javnega razpisa. Na nahrbtni strani ovoj-
nice mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 8.15 v prostorih uprave
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, I. nadstr.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 10% vrednosti ponudbi in
mora veljati vsaj 60 dni po datumu odpiranja
ponudb, da bo ponudnik dobil garancijo
banke za dobro izvedbo posla, ki mora ve-
ljati vsaj 10 dni po poteku pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilo brez avansa, plačilo
računa najmanj 30 dni po dobavi in montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za čas od podpisa pogodbe do reali-
zacije nabave in zahtevana garancija za brez-
hibno delovanje strojev.

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 proti ponudniku ni uveden stečajni po-
stopek, da ima veljavno registracijo, stro-
kovnost, da ima poravnane davke, da prila-
ga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo. Da prilaga garancijo za
resnost ponudbe in dobro izvedbo posla in
da soglaša s pogoji pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika, dolžina garancijske dobe,
servisiranje, tehnične karakteristike in cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Celje pri Planko Dragici, tel.
063/434-351.

16., 17.
Zdravstveni dom Celje

Ob-4173
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Starše, Starše 5,
Starše.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Star-
še, Starše 5, Starše.

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

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(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:
10,610.878 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki – 1,507.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki – 2,990.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 176.000
SIT,

4. jajca – 54.200 SIT,
5. olja in izdelki – 184.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 1,289.500

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 296.900 SIT,
8. sadni sokovi – 96.900 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

547.478 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 17.900

SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi – 2,789.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

653.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predviden: 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 Starše, Starše 5, Starše – tajniš-
tvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 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. 51800-603-30388.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 6. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Starše, Star-
še 5, 2205 Starše.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Starše, Starše 5, 2205 Starše.

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 tehnič-
ne 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 ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 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 Starše, Starše 5, Starše,
pri Danici Kampl, tel./faks 062/688-010.

16., 17.
Osnovna šola Starše

Ob-4174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Luisa Adamiča, Tovar-
niška 14, Grosuplje.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Luisa
Adamiča, Tovarniška 14, Grosuplje.

(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 zelenjava

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

izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(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:
33,966.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki – 4,933.000
SIT,

2. meso in mesni izdelki – 7,855.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe – 307.000
SIT,

4. jajca – 269.000 SIT,
5. olja in izdelki – 856.000 SIT,
6. sveža zelenajva in sadje – 4,823.000

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 1,268.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,720.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,036.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

1,496.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi – 8,446.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

957.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predviden: 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 Luisa Adamiča, Tovarniška 14,
Grosuplje – računovodstvo šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 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. 50130-603-56068 na št. 00 9.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Luisa Adami-
ča, Tovarniška 14, 1290 Grosuplje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Luisa Adamiča, Tovarniška 14, Gro-
suplje.

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 veljavnost-
jo 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

druge strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 16. 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 Luisa Adamiča, To-
varniška 14, Grosuplje, pri Olgi Hribar, tel.
061/761-096, faks 061/763-190.

16., 17.
Osnovna šola Luisa Adamiča

Ob-4175
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 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: goriva in maziva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi samo celoten obseg
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
115,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12

mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

12 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: stroj-
na dejavnost, Miran Lužar, inž. str., Parti-
zanska 78, 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
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. 1999
do 4. 6. 1999 od 8. do 12. ure.



Stran 2690 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT nakazilo na žiro
račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro ra-
čun št. 52800-601-23430 virman.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Zdenko Lah, univ. dipl. inž. el., Partizanska
78, 3320 Velenje, soba št. 241.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje, so-
ba 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.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe z izbranim ponudnikom.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): nave-
dena 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.

Ob-4176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.

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

3. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo GVC
24/50 (1+6).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi samo celoten obseg
blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sek-
tor za raziskave in razvoj, Ana Špoljar, Parti-
zanska 78, Velenje, soba 234, tel.
063/898-2—316, faks 063/861-680.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. do 4. 6.
1999 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun: Premogovnik Velenje, d.d., žiro
račun št. 52800-601-23430 – virman.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 21. 6. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Ana Špoljar, Partizanska 78, 3320 Velenje,
soba št. 234.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 10. uri na Premogovnik
Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Vele-
nje, pri mag. Hudej, soba št. 234.

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-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
(samo pisne) se dobijo na naslovu naročni-
ka, Milorad Šikman, tel. 063/853-312 int.
1595, faks 063/854-864.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-4177
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Kungota, Plintovec
10c, 2201 Zgornja Kungota.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Kun-
gota, Plintovec 10c, 2201 Zgornja Kun-
gota.

(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
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost 12,895.942,80 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
2,747.711 SIT,

2. meso in mesni izdelki – 3,902.557
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
235.110 SIT,

4. jajca – 44.968 SIT,
5. olja in izdelki – 290.487 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

1,523.580 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 497.405 SIT,
8. sadni sokovi – 180.675 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

329.880,20 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

72.798,30 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,791.350 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

279.403,20 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 Kungota, Plintovec 10c, 2201
Zgornja Kungota – tajništvo šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 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. 51800-603-30458.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Kungota, Plin-
tovec 10c, 2201 Zgornja Kungota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Kungota, Plintovec 10c, 2201 Zgor-
nja Kungota.

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 podizva-
jalcev, 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: 16. 6. 1999 do
12. ure.
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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 Kungota, Plintovec 10c,
2201 Zgornja Kungota, tel./faks
062/659-10-51, 659-10-52, 659-10-50.

16., 17.
Osnovna šola Kungota

Št. 059/99 Ob-4178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-2186.

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: nadgradnja in širitev si-
stema DALET.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

27,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Komercialna služba, Čufar-
jeva ul., 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 1. 6. 1999 do
11. 6. 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 plačila je negoto-
vinski na račun številka 50101-603-45036,
sklic na številko 00-789100-51, z oznako
predmeta naročila (oznako razpisa). Dodat-
ne informacije so na razpolago samo v pisni
obliki pri Katarini Novak, na naslovu pod
točko 6.(a), faks 175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 18. 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. 059/99 – nadgradnja in širitev
sistema DALET”. Na kuverti mora biti napi-
san polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 10. uri, v mali sejni sobi –
5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 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 dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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; tehnična
ustreznost; reference dobavitelja; druga me-
rila, navedena 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

Št. 130/99 Ob-4179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Mojca, Levični-
kova 11, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil – meso in me-
sni izdelki.

(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:
10,948.380 SIT.

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

cesivna dobava 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: Vr-
tec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana
– v tajništvu vrtca.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 5.000 SIT, na žiro ra-
čun št. 50104-603-52630.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Mojca, Levičnikova 11,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih Vrtca
Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.

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
2. 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: 16. 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: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana – tajništvo, tel. 061/576-780 in
tel./faks 061/576-189.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
20-22 z dne 2. 4. 1999 pod št. Ob-2360.

Vrtec Mojca

Št. 065/99 Ob-4180
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-2186.

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: 3 kosi TV digitalna neli-
nearna montaža.

(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 naroči-
lo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Komercialna služba, Čufar-
jeva ul., soba 10, pri Brigiti Majdič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 1. 6. 1999 do
11. 6. 1999, med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 7.000 SIT. Način plačila je
negotovinski na račun RTV Slovenija, št. ra-
čuna 50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako za razpis št.
065/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 18. 6.
1999 do 15. ure, v vložišče RTV Slovenija.

(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. 065/99 – TV digitalne neli-
nearne montaže”. Na kuverti mora biti napi-
san polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 9. uri, v veliki sejni sobi
52/V, v prostorih JZ RTV Slovenija, Kolod-
vorska 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 750.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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):

– cena blaga,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– reference,
– tehnična ustreznost,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15., 16., 17.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 120-06-452-39/99 Ob-4181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljublja-
na, Zaloška 29, Ljubljana, tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29.

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

1. skupina – kombinirano vozilo za
prevoz oseb in tovora, vozilo bencin
1400 ccm, 5 vozil, podrobnejše zahteve
so navedene v ponudbenem predračunu,

2. skupina – terensko vozilo 2000
ccm, 2 vozili, podrobnejše zahteve so na-
vedene v ponudbenem predračunu.

(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 obe razpisani
skupini skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,300.000 SIT.

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

1. skupina: 13,500.000 SIT,
2. skupina: 7,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava vozil je predvidena v roku 60 dni po
podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma do 3. 9.
1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, Zdenka Zaletel, od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 17. 6. 1999, na
podlagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom na
račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 5/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 6. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Zdenki Zaletel.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1999 ob
14. uri, v sejni sobi št. 8/1, na naslovu
naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti.
Rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 6. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena 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:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do vključno 6. 8.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-

nudbena cena – ponder 0,5, ostali faktorji
ocene – ponder 0,5 (garancijski rok – pon-
der 0,3, rok plačila – ponder 0,3, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku –
ponder 0,4). Podrobnejša razlaga uporabe
meril je v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, dipl. ek., tel. 061/186-39-00.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 4. 1999 v Urad-
nem listu RS, št. 27, pod št. Ob-2705.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Ob-4182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/810-25.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Javno podjetje
Komunala Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo s pogo-
nom 4 × 4, prekucnik, skupne nosilnosti
do 4500 kg, moč motorja do 80 kW,
motor Euro 2, skupna dolžina do 4700
mm, z opremo: snežni plug širine do
2200 mm in posipalec soli.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko potegule le za naročilo bla-
ga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

oktober 1999.
5.
6. (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 doku-
mentacijo je možno zahtevati do 3. junija
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 “Razpisna dokumentacija za tovorno
vozilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. junija 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Tolmin, d.d. – tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 21. junija 1999
ob 12. uri, na sedežu podjetja Komunale
Tolmin.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za resnost ponudbe se
zahteva akceptni nalog v višini 5% ocenje-
ne vrednosti del, ki mora veljati do izbire
ponudnika.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo,
predloženo 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:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-
la, cena, plačilni pogoji, reference, servis.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.
– Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tol-
min, tel. in faks 065/181-930 in
065/810-25.

16., 17.
Javno podjetje

Komunala, d.d., Tolmin

Ob-4183
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestna baza Ljub-
ljana.

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

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo popolne po-
nudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
135,000.000 SIT.

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

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s potrjenim na-
logom za prenos na ŽR 50105-601-21275,
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 28. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture), z na-
vedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu
partnerju.

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 izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 29. 6. 1999 do
28. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 22. 6. 1999.

Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57, Brane Biz-
jan, inž.

16., 17.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 87/99 Ob-4184
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za farmacijo in za preizkušanje
zdravil Ljubljana, Ptujska 21, faks
061/300-37-01.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Ptujska 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: laboratorijska oprema –
tekočinski kromograf visoke ločljivosti.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo ni deljivo.

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

(d)
4.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Stei-
ner – tel. 33-55-96.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 – od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50101-601-57273 (PRO’ 55, d.o.o.).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 6. 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: PRO’ 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., 1000 Ljubljana,
Ziherlova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 6. 1999 ob
13. uri, v prostorih Zavoda za farmacijo in
za preizkušanje zdravil Ljubljana, Ptujska 21.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv, v višini 10% od vrednosti javnega
razpisa, veljavna do 14. 9. 1999, tj. garan-
cija na obrazcu, ki je sestavni del navodil o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopku javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 73/97).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila je 30 dni po do-
bavi in potrditvi s strani naročnika (navodilo 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: 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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): toč-
kovana merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji (usposobljenost ponudnika, regi-
stracija, odločba o opravljanju dejavnosti,
matična in davčna številka, reference zad-
njih dveh let, roki, cena – najnižja ni pogoj
za izbiro, boniteta BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (ne starejši od 30 dni) izvajalca in
njegovih kooperantov!, popolnost ponudbe
in druga merila iz razpisne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena na origi-
nalnih popisih.

Investitor si pridržuje pravico do naročila
v zmanjšanem obsegu od razpisanega. Ra-
čunske napake gredo v škodo ponudniku
(pri merilih za dodelitev naročila).

16., 17.
Zavod za farmacijo

in preizkušanje zdravil, Ljubljana
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Št. 393-1/99 Ob-4222
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-082,
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: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 3 EKG aparati.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: sa-
mo za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,200.000 SIT.

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

pred 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni ra-
čun št. 50101-603-48587, sklicna št. 02
38-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR – EKG/99”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60-dnevni pla-
čilni rok.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
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:
za pravne osebe (gospodarske družbe) sod-
no overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo,
da proti ponudniku ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije; lastna izjava, da proti po-
nudniku ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost;
za pravne osebe obrazec BON 1 in BON 2
oziroma BON 3 ter za samostojne podjetni-
ke davčna napoved in potrdilo o poravnanih
davkih in prispevkih, določenih z zakonom
ter potrdilo o povprečnem mesečnem sta-
nju na žiro računu v zadnjih treh mesecih;
potrdilo, da v preteklih treh letih pred pri-

četkom oddaje javnega naročila, njegovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem; izjava
ponudnika, da lahko zagotovi 100% doba-
vo razpisanih aparatov; izjava ponudnika o
skrajnem roku dobave; izjava ponudnika o
plačilnih pogojih; izjava ponudnika, da so
ponujeni modeli tehnološko sodobni; izjava
ponudnika o potrditvi kvalitete EKG apara-
tov in njihovih delov z navedbo dokazil; izja-
va ponudnika o odzivnem času v primeru
okvare; izjava ponudnika o garancijski dobi;
izjava ponudnika o časovnem roku, v kate-
rem je še možna dobava rezervnih delov;
izjava ponudnika o morebitnih dodatnih
ugodnostih v obliki blagovnih rabatov ali fi-
nančnih popustov; izpolnjen obrazec o re-
ferencah ponudnika; bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
pogodbe; izjava banke, da bo ponudnik pri-
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% vred-
nosti pogodbe; izjava banke, da bo ponud-
nik pridobil bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 10% od
vrednosti pogodbe; izpolnjen in parafiran
vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 11. 6. 1999
po 11. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– dobavni rok pred 30. 6. 1999 – 40%,
– cena – 40%,
– plačilni rok nad 30 dni – 10%,
– poprodajne storitve – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 33/6-4 Ob-4247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska c. 9, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-522,
faks 0601/26-122.

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

3. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Tr-
bovlje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: anestezijski aparat.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: dobavitelj
mora ponuditi celotno razpisano blago.

č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 8. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: raz-
pisna dokumentacija se lahko dobi osebno
v tajništvu Splošne bolnišnice Trbovlje, Ru-
darska c. 9, 1420 Trbovlje pri Mariji Lenart
med 10. in 13. uro od ponedeljka do petka
in po predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije in pooblastila za prevzem do-
kumentacije.

b) Datum, do kdaj se lahko razpisna do-
kumentacija zahteva: do vključno 4. 6.
1999 do 13. ure.

c) Znesek in način plačila razpisne doku-
mentacije: za dvig razpisne dokumentacijo
je potrebno nakazati 5.000 SIT (samo ne-
gotovinsko) na ŽR 52700-603-40248.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 6. 1999 do 13.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, 1420 Trbovlje, Rudarska c. 9.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
8. uri na upravi Splošne bolnišnice Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 31. 8. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in oziroma sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: glavni pogoj plačila
je plačilni rok, ki je razviden iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročil: pogodba, skle-
njena s izbranim ponudnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančne-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Zahteve glede finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

13.
14. Merila za dodelitev naročila: cena,

plačilni rok, dobavni rok, garancijski rok,
reference, dodatne ugodnosti. Uporaba me-
ril je razvidna iz razpisne dokumentacije.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika Selevšek Majda dr.
med., tel. 0601/26-522.

16., 17.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 81-33/01-1199 Ob-4251
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefax št. 061
174 27 02.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Cirkovce.
(b) Vrsta in količina blaga: dobava

OPGW ter obešalnega in spojnega ma-
teriala za DV 110 kV Cirkovce – Kidriče-
vo II (vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije, ki je na razpolago
na vpogled na naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 39-40 / 28. 5. 1999 / Stran 2695

(d)
4. Predvideni datum dobave: september

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.1 Nuša Kodrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 46.680 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 9. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbev višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: na-
ročnik bo moral predložiti naslednje doku-
mente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upra-
vo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslo-
vanje ni predmet sodne preiskave, da nje-

govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– izjavo o sposobnosti in usposobljeno-
sti izvedbe predmeta naročila,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (57% delež), plačilni po-
goji (3% delež), zagotavljanje kvalitete (20%
delež), pozitivne reference za dobavo iden-
tične opreme (20% delež).

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Elizabeta Str-
gar-Pečenko, tel. 174-32-28.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 81-33/04 Ob-4252
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefax št. 061
174 27 02.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Kidričevo.
(b) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža telekomunikacijske opreme za
DV 110 kV Cirkovce – Kidričevo II (vse
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije, ki je na razpolago na vpo-
gled na naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
47,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni datum izvedbe: 3 mesece

od dneva podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C.1.1 Nuša Kodrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
46.680 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbev višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave RS, da ponudnik nima eviden-
tiranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upra-
vo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslo-
vanje ni predmet sodne preiskave, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo od-
ločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti
starejši od 90 dni),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– Izjavo o sposobnosti in usposobljeno-
sti izvedbe predmeta naročila,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena (60% delež), plačilni
pogoji (5% delež), pozitivne reference po-
nudnika za dobavo tovrstne opreme na ob-
jektih ELES-a (5% delež), pozitivne refe-
rence izvajalca za montažo tovrstne opre-
me na objektih ELES-a (23% delež), teh-
nična prednost nad pogoji ustreznosti (7%
delež).

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Elizabeta Str-
gar – Pečenko, tel. 174-32-28.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 81-33/03-1201 Ob-4253
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefax št. 061
174 27 02.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Cirkovce, RTP
Kidričevo.

(b) Vrsta in količina blaga: dobava uvod-
nih kablov, optičnih delilnikov in pribora
ter montaža in umerjanje za DV 110 kV
Cirkovce – Kidričevo II (vse ostale po-
drobnosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,100.000 SIT.

(d)
4. Predvideni datum izvedbe: 30. 10.

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C.1.1 Nuša Kodrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
46.680 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudbe:  pri  naročniku,  vlo-
žišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina
Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbev višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: na-
ročnik bo moral predložiti naslednje doku-
mente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Okrožnega sodišča, da po-
nudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– izjavo o sposobnosti in usposobljeno-
sti izvedbe predmeta naročila,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (60% delež), plačilni po-
goji (5% delež), pozitivne reference izvajal-
ca (35%).

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Elizabeta Str-
gar-Pečenko, tel. 174-32-28.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 81-33/02-1200 Ob-4254
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks št. 061 174 27 02.

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

3. (a) Vrsta storitve: montaža OPGW na
DV 110 kV Cirkovce – Kidričevo II (vse
ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije, ki je na razpolago na vpo-
gled na naslovu naročnika).

(b)
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-

števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

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

4. Predvideni datum izvedbe: 23. 11.
1999.

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C.1.1 Nuša Kodrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 46.680 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 10.30, pri naročniku, sejna
soba 40/IV (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbev višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pravnomočno odločbo dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni)

– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi
vodstveni delavci v preteklih treh letih niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Okrožnega sodišča, da po-
nudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
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– izjavo o sposobnosti in usposobljeno-
sti izvedbe predmeta naročila,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (57% delež), plačilni po-
goji (3% delež), reference izvajalca za to-
vrstna dela na objektih ELES-a (28% delež),
reference izvajalca za tovrstna dela izven
ELES-a (12% delež).

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Elizabeta Str-
gar – Pečenko, tel. 174-32-28.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 2/99 Ob-4340
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Loga-
tec, tel. 061/790-91-10, faks 790-91-11.

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

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

trebno dobaviti: vodovodni material po ok-
virni specifikaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec leta 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunalno podjetje Logatec,
d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, Štefka
Slabe.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. junij 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50110-601-200040.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. junij 1999 do 9.15,
za predloženo se šteje ponudba, ki je prispe-
la do določenega časa na kraj iz točke 7 (b).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370
Logatec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. junij 1999, ob 9.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija slovenske banke v viši-
ni 10% od vrednosti ponudbe.

10. 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 je določen z roki v pogodbi, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo posamezno kot dobavitelji.

12. Zahteve 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
predložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra, kopijo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, bon 1 in bon 2 ali
bon 3.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok in ročnost dobave,
– garancija.
14. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Javno podjetje Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o., Tržaška 27, 1370 Loga-
tec, faks 061/790-91-11, Pavel Rupnik
tel. 061/790-91-17, Igor Petek tel.
061/790-91-12 ali 790-91-10.

16., 17.
Javno podjetje

Komunalno podjetje Logatec

Št. 305-018/99 Ob-4341
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana,
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni, Pohorje Mirna, p.o., 8233 Mirna, faks
068/47-114.

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

3. (a) Kraj dobave: Pohorje Mirna, p. p.,
8233 Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 1 kos – električna indukcijska
peč za segrevanje okroglih vložkov – su-
rovec iz Al in Al zlitin pri kovanju.

(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 dele
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

mesece po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pet mesecev po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
horje Mirna, p.o., 8233 Mirna, Stanko Ma-
rinčič ali delavka tajništva Pohorje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 6. 1999 do
14. ure, s pisnim pooblastilom.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis za nakup indukcij-
ske peči” je potrebno oddati do vključno
17. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pohorje Mirna, p.o., 8233
Mirna, prevzemnik Silva Kolenc – sprejem-
na pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti za re-
snost ponudbe brezpogojno bančno garan-
cijo, plačljivo na prvi poziv (boniteto tuje
banke bo naročnik preverjal; rating banke
mora biti po IBCE najmanj AA), v vrednosti
10% javnega razpisa.

Bančna garancija mora biti veljavna do
20. 8. 1999 (najkasnejši datum podpisa po-
godbe, ta se lahko spremeni ob podpisu
pogodbe v garancijo za dobro izvedbo po-
sla).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– na razpis se lahko prijavijo: domače
pravne osebe (gospodarske družbe), fizič-
ne osebe (samostojni podjetniki) in tuje prav-
ne osebe,

– izpolnjevanje bonitet, referenc in teh-
ničnih zahtev, navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– reference za že izvedene peči za ena-
ko uporabo; segrevanje okroglih surovcev
iz Al in Al zlitin za kovanje,

– cena,
– dodatna merila, navedena v razpisni

dokumentaciji.
Pomen posameznega merila je oprede-

ljen z vrstnim redom navedbe meril.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 20. 11. 1998 pod
št. 78, Ob-8299, objava o izidu pa dne
19. 3. 1999 pod št. 16, Ob-1759.

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Št. 421/99 Ob-4343
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, faks 061/143-1254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.

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

1. RTG filmi srednje visoke kon-
trastnosti

a) prilagojeni razvijalnim sis.
Multiloader 700, M6B, M8B, M35MX –
224.000 kom,

b) prilagojeni razvijalnim sis.
Trimatic+, XP515 tm, Laser Imager M969
HQ – 81.000 kom;
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2. RTG filmi nižje kontrastnosti –
35.700 kom,

(prilagojeni razvijalnim sistemom Tri-
matic+, XP515tm Laser Imager M 969 HQ)

3. filmi za lasersko printanje
a) prilagojeni Laser Imagerju Ektascan

1120 – 37.000 kom,
b) prilagojeni Laser Imagerju M969

HQ – 9.000 kom;
4. filmi za lasersko printanje in su-

ho razvijanje – 27.000 kom;
5. kino filmi – 900 kom;
6. polaroid za ultrazvok – 6.200

kom;
7. fotokemikalije
a) fotokemikalije RPX – 1.700 kom,
b) fotokemikalije APS – 200 kom.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
115,000.000 SIT.

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

1/a – 35,000.000 SIT,
1/b – 8,000.000 SIT,
2. – 10,000.000 SIT,
3/a – 19,000.000 SIT,
3/b – 5,000.000 SIT,
4. – 17,500.000 SIT,
5. – 8,500.000 SIT,
6. – 2,000.000 SIT,
7/a – 9,000.000 SIT,
7/b – 1,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: sep-
tember 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
september 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820, sklic na številko
00 45-08-7599, za razpisno dokumentaci-
jo – rentgenski filmi.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadst., soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 12. uri, v seminarju I., v I.
kleti Kliničnega centra Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 1% ponudbene vred-
nosti. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Merilo Vrednost

Strokovne zahteve 40%
Cena 40%
Reference ponudnika 20%
Skupaj 100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-4344
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Urad RS za standardizacijo in mero-
slovje, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, faks
178-3196.

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

3. (a) Kraj dobave: Urad RS za standar-
dizacijo in meroslovje, Kotnikova 6, 1000
Ljubljana, Območna enota Ljubljana, Grud-
novo nabrežje 17, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala in papirja.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v roku 24 mesecev po izbiri
in sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 7. 1999 do 30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Urad RS
za standardizacijo in meroslovje, Kotnikova
6, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Valenti-
na Marc, tel. 178-3032, soba 1.02, med
9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad RS za standardizacijo in me-
roslovje, vložišče, Kotnikova 6, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 11. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30
dni od datuma prejema računa.

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:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): dolo-
čena so v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 23. 10. 1998 pod
št. Ob-7554, objava o izidu pa dne 11. 12.
1998 pod št. Ob-8647.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje

Št. 060/99 Ob-4347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-3740.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

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

1. blagovna skupina: video monitor,
101 kos, s priborom,

2. blagovna skupina: digitalni mag-
netoskop formata Digital Betacam, 4 ko-
si, s priborom,

3. blagovna skupina: magnetoskop
za preglednico, formata Betacam SP v
profesionalni obliki, 5 kosov, s pribo-
rom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba velja za celoto ali posamezne bla-
govne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
51,000.000 SIT.

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

1. blagovna skupina: 26,000.000 SIT,
2. blagovna skupina: 20,000.000 SIT,
3. blagovna skupina: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

več 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

2 meseca po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični
trakt, soba 3Z16, pri Nevenki Zorko, tel.
175-3749, faks 175-3740.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljub-
ljana, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila (oznaka razpisa). Dodatne in-
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formacije so na voljo v pisni obliki na faksu
175-3740.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 060/99” – z oznako blagovne skupine.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 12. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v veliki sejni sobi, v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti po blagov-
nih skupinah.

10., 11., 12.
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): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Št. 063/99 Ob-4348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-3740.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: video projektor s siste-
mom repro projekcije na optični zaslon
za uporabo v TV studiu – 1 komplet.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

več 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

2 meseca po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični
trakt, soba 3Z16, pri Miru Turkoviču, tel.
175-3743, faks 175-3740.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljub-
ljana, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila (oznaka razpisa). Dodatne in-
formacije so na voljo v pisni obliki na faksu
175-3740.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – za razpis – ponudba za razpis
št. 060/99” – z oznako blagovne skupine.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 10. uri, v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v veliki sejni sobi, v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti po blagov-
nih skupinah.

10., 11., 12.
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): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
RTV Slovenija

Javni zavod

Št. 3319 Ob-4350
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, 13-10-094.

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

3. (a) Kraj dobave:
pod A) oprema za Dom Vojsko – Vojsko

21, 5280 Idrija;
pod B) oprema za dopolnitev potreb dru-

gih domov – navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

A) oprema za Dom Vojsko:
1. bivanjska oprema in pohištvo po

projektu,
2. kuhinjska oprema,
3. drobni kuhinjski inventar in kuhinj-

ski pripomočki,
4. sanitarna oprema,
5. učna oprema za naravoslovje,
6. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje,
7. kolesa in oprema za kolesarjenje,
8. smuči in smučarska oprema,
9. druga športna oprema,
10. oprema za življenje v naravi,
11. oprema za vzdrževanje doma in

njegove okolice,
12. audio-vizualna sredstva in projekt-

na oprema.
B) oprema za dopolnitev potreb dru-

gih domov:
1. bivanjska oprema,
2. čolni z opremo,
3. športna oprema in oprema za živ-

ljenje v naravi,
4. učna oprema za naravoslovje,
5. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje,
6. kuhinjska oprema,
7. drobni kuhinjski inventar in kuhinj-

ski pripomočki.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za posamezne
dele naročila, po točkah, kot je navedeno v
točki 3.(b) te objave.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
39,520.000 SIT.

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

A) oprema za Dom Vojsko:
1. bivanjska oprema in pohištvo po

projektu – 7,500.000 SIT,
2. kuhinjska oprema – 6,000.000

SIT,
3. drobni kuhinjski inventar in kuhinj-

ski pripomočki – 900.000 SIT,
4. sanitarna oprema – 900.000 SIT,
5. učna oprema za naravoslovje –

750.000 SIT,
6. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje – 1,000.000 SIT,
7. kolesa in oprema za kolesarjenje –

1,240.000 SIT,
8. smuči in smučarska oprema –

2,290.000 SIT,
9. druga športna oprema –

3,890.000 SIT,
10. oprema za življenje v naravi –

1,200.000 SIT,
11. oprema za vzdrževanje doma in

njegove okolice – 500.000 SIT,
12. audio-vizualna sredstva in projekt-

na oprema – 1,500.000 SIT.
B) oprema za dopolnitev potreb drugih

domov:
1. bivanjska oprema – 1,600.000

SIT,
2. čolni z opremo – 1,450.000 SIT,
3. športna oprema in oprema za živ-

ljenje v naravi – 2,800.000 SIT,
4. učna oprema za naravoslovje –

1,650.000 SIT,
5. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje – 350.000 SIT,
6. kuhinjska oprema – 3,900.000

SIT,
7. drobni kuhinjski inventar in kuhinj-

ski pripomočki – 100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave: 10. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

13. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajniš-
tvo, Irena Škorjanc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 1. 6.
1999, proti dokazilu o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom dokumentacije, virman-
sko, na žiro račun št. 50100-603-43666, z
navedbo številke javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 18. 6. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
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ložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, Irena Škorjanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 6. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: sprejemljivo finančno zavarova-
nje resnosti ponudbe je brezpogojna banč-
na garancija, plačljiva na prvi poziv, v zne-
sku 10% od vrednosti javnega razpisa oziro-
ma dela javnega razpisa, za katerega je po-
nudnik stavil ponudbo; trajanje veljavnosti
garancije: 28. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 90 dneh od dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjene 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:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
samostojni podjetniki ali gospodarske druž-
be, ki so registrirane za dejavnost, ki je
predmet razpisa in imajo za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter iz-
polnjujejo finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

– 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa, na tel. 061/13-43-402, oziroma na na-
slovu: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 40310/0064/99 07 Ob-4351
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22-010, faks
062/2201-293.

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

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

trebno dobaviti:
1. pohištvo za učilnice, garderobe

in jedilnice za osnovne šole Mestne ob-
čine Maribor (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Bor-
cev za S mejo, OŠ Franca Rozmana-Stane-
ta, OŠ Janka Padežnika, OŠ Borisa Kidriča,
OŠ Franceta Prešerna, OŠ Tabor I, OŠ Mar-
tina Konšaka),

2. pohištvo za igralnice in garde-
robe za vrtce Mestne občine Maribor
(Vrtec Jadvige Golež, Jožice Flander, Oto-
na Župančiča, Studenci, Vančka Šarha, Tez-

no, Borisa Pečeta, Ivana Glinška, Pobrežje,
Pohorskega bataljona).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: jav-
no naročilo je razdeljeno na dva vsebinska
sklopa. Ponudniki lahko oddajo ponudbo
za oba ali samo en vsebinski sklop razpisa-
nega javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 15,410.700
SIT.

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

1. pohištvo za učilnice, garderobe in
jedilnice za osnovne šole – 6,282.400 SIT,

2. pohištvo za igralnice in garderobe
za vrtce – 9,128.300 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvidoma od 10. 8. do 20. 9. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 9. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Majda Miholič, tel.
062/2201-316.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, predložijo dokazi-
lo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT za
oba vsebinska sklopa oziroma 2.500 SIT za
samo eden vsebinski sklop razpisanega jav-
nega naročila, na ŽR 51800-630-25505, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis za pohištvo za osnovne šole in vrtce”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 21. 6. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba
342/III. nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 10. uri, v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbeni do-
kumentaciji predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po iz-
vedbi pogodbenih obveznosti, v roku 30
dni od dneva izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

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 razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 23. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-

nudbena cena – opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Ob-4342
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: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Elektro Primor-
ska, razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rovokopač - 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik mora predložiti ponudbo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (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: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki porav-
najo na blagajni družbe oziroma z virmanom
na račun št. 52000-601-22566, s pripisom
razpisna dokumentacija - rovokopač.

7. (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 do
vključno 17. 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.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 6. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. 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 usklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. 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 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
rovokopača z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 17. 6. od 11.
ure naprej.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popolnej-
še izpolnjevanje orientacijsko tehničnih zah-
tev, ponudbena cena, plačilni pogoji, mož-
nost nadaljnje nadgradnje, odzivnost in loka-
cija servisa, reference dobav. Najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša. Komisija bo
ocenjevala tehnični, ekonomsko-komercialni
ter pravni del ponudbene dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

16., 17.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Ob-4345
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Gorica.

(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje elektromontaž-
nih del za zamenjavo primarne in se-
kundarne opreme ter nabavo drobne
opreme in materiala (vse ostale podrob-
nosti so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del: avgust 1999.
5. Predviden zaključek del: december

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 46.860 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,450.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum potrdila pristoj-
nega organa in overovitve ne sme biti starej-
ši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 oziroma bilanca stanja in uspeha
(datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3
ne smeta biti starejša od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave, da ima ponudnik poravnane
davčne in druge obveznosti določene z za-
konom v obdobju zadnjih šest mesecev,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

a) elektromontažna dela: ponudbena ce-
na (55% delež), plačilni pogoji (3% delež),
ISO standard (2% delež), reference ponud-
nika za tovrstna dela na objektih ELES-a
(30% delež), potrjene pozitivne reference
ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela
drugim naročnikom v elektroenergetskem
sistemu (10% delež),

b) dobava drobne opreme in materiala:
ponudbena cena (55% delež), plačilni po-
goji (3% delež), ISO standard (2% delež),
reference ponudnika za enake dobave opre-
me in materiala na objektih ELES-a (25%
delež), potrjene pozitivne reference ponud-
nika za enake dobave opreme in materiala
drugim naročnikom v elektroenergetskem
sistemu (15% delež).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Evgen Fer-
jančič.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 8113/99/1230 Ob-4346
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-

va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št. 061
174 27 02.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdriho-
va 2.

(b) Vrsta in količina blaga: dobava preiz-
kusno merilne opreme (MI instrumenti)
(vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije, ki je na razpo-
lago na vpogled na naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

(d)
4. Predvideni datum dobave: do 15. 9.

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 407 Sara Ravš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 5.325
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV (nasproti dvigala).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% skupne ponudbene vred-
nosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok 30 dni, gotovinsko
plačilo, obračun po situacijah, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: na-
ročnik bo moral predložiti naslednje doku-
mente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– obrazec “ponudba“,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pravnomočno odločbo - dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni),
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– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-
godba, parafirana na vsaki strani in podpi-
sana,

– potrdilo Ministrstva za finance - Davčne
uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (da-
tum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih niso bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Okrožnega sodišča, da po-
nudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– izjavo o sposobnosti in usposobljeno-
sti izvedbe predmeta naročila,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, (teža in način upora-
be meril - 21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (65%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo ELES (5%),
– pozitivne reference proizvajalca opre-

me za ELES (25%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja

jih kontaktna oseba naročnika Janez Kova-
čič, tel. 061/174-27-17.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 32/99 Ob-4349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o. Mari-
bor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor, faks
062/307-661.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco JP Snaga
Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga: nabava in
dobava šasij po okvirni specifikaciji:

1. nadgradnja za smetarsko vozilo za
šasijo MAN 18.264LLC,

2. nadgradnja za smetarsko vozilo za
šasijo MAN 26.403 FVLC,

3. nadgradnja za smetarsko vozilo za
šasijo MB Atego 812/3020,

4. nadgradnja za samonakladalno vo-
zilo za šasijo MB Atego 1828K/3600,

5. nadgradnja za samonakladalno vo-
zilo za šasijo IVECO ML 150E23/3105.

Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: vsaka
nadgradnja je ločena ponudba (v tehnič-
nem delu).

(d) Ocenjena vrednost naročila
1. nadgradnja za smetarsko vozilo za

šasijo MAN 18.264LLC: 10 mio SIT,
2. nadgradnja za smetarsko vozilo za

šasijo MAN 26.403 FVLC: 15,8 mio SIT,
3. nadgradnja za smetarsko vozilo za

šasijo MB Atego 812/3020: 6,6 mio SIT,
4. nadgradnja za samonakladalno vo-

zilo za šasijo MB Atego 1828K/3600: 4,2
mio SIT,

5. nadgradnja za samonakladalno vo-
zilo za šasijo IVECO ML 150E23/3105:
2,9 mio SIT.

Ocenjena vrednost naročila skupaj: 39,5
mio SIT.

4. Predviden datum (prve) dobave:
– za 1., 2., 3.: do 60 dni po prevzemu

šasije,
– za 4. In 5.: do 40 dni po prevzemu

šasije;
5. Predviden datum končne dobave:
– za 1., 2., 3.: do 60 dni po prevzemu

šasije,
– za 4. in 5.: do 40 dni po prevzemu

šasije;
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Snaga d.o.o. Maribor, Nasipna c. 64, 2000
Maribor - v tajništvu podjetja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: tri dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za raz-
pisno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT v gotovini na blagajni podjetja ali
z nakazilom na žiro račun 51800 –
601-18972 z oznako “RD-nadgradnje
1999“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 21. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Snaga d.o.o. Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor – tajništvo
direktorja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999, ob 12. uri, na sedežu naroč-
nika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

Za resnost ponudbe:
Znesek finančnega zavarovanja: 5% raz-

pisane vrednosti;
Vrsta finančnega zavarovanja: garancija

slovenske banke;
Trajanje finančnega zavarovanja: enako

veljavnosti ponudbe;
Za dobro izvedbo posla:
Znesek finančnega zavarovanja: 10% po-

godbene vrednosti;
Vrsta finančnega zavarovanja: garancija

slovenske banke;
Trajanje finančnega zavarovanja: za čas

trajanja garancije;
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,

da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: rok plačila je minimalno
60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

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

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON1 in BON2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

Ostale zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 2 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-
jenost z obstoječim strojnim parkom - 35,

– organiziranost servisnih storitev - 15,
– reference - 15,
– cena - 10,
– garancija - 10,
– plačilni pogoji - 5,
– dobavni rok - 5,
– druge ugodnosti - 5.
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
062/305-615 med 8. in 10. uro pri Branku
Kosiju.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: razpis se objavlja prvič.

Snaga Maribor,
javno podjetje d.o.o.,

Št. 210-1/99 Ob-4449
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev
13a, 5290 Šempeter pri Gorici, faks
065/136-300.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira najugodnejšega
ponudnika brez omejitve.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Šem-
peter pri Gorici, Padlih borcev 13a, Dializni
center.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: mobilna oprema za Dia-
lizni center.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj izvaja naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

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

nij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. junij 1999, z montažo in “zagonom v
živo”.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 6. 1999, v tajniš-
tvu direktorja zavoda.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, pri blagajni za-
voda ali na ŽR, št. 52000-603-32020.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. junij 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Pad-
lih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici,
z oznako “Mobilna oprema za dializo – ne
odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. junij 1999 ob 11. uri, v prostorih medi-
cinske knjižnice (glavna bolnišnična stavba)
v Šempetru pri Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti, navedene v ponudbi.

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: kupoprodajna
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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Splošna bolnišnica

“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Ob-4455
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,400.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
31. 7. 1999.

5. Predvideni datum zaključka nabave:
31. 7. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo 10.000 SIT na žiro
račun: RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti, v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena ponujene opreme – do 35 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– dobavni rok – do 15 točk,
– možnost kompenzacij – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: informacije o naročilu je možno do-
biti pri Klenovšek Srečku, v času razpisa,
vsak dan od 10. do 12. ure, po tel.
0601/43-704, int. 368.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2878.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-4468
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, s soinvestitorji.

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

3. (a) Kraj dobave: FDV in VUŠ Ljub-
ljana.

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

– pisarniško pohištvo,
– predavalnice.
Skladno s projektom opreme, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora nuditi vso razpisano

opremo.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

260,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predviden datum pričetka opremljanja: 5. 7.
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka opremljanja:
15. 9. 1999 za predavalnice in 30. 10.
1999 za pisarne.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
pooblaščencu investitorja LIZ Inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstrop-
ju, soba št. 511, pri Krampelj Majdi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 4. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 105.000 SIT, način plačila: na žiro
račun 50105-601-11966.

Ob dvigu razpisne dokumentacije pred-
ložiti potrjen virman o izvršenem plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 10.
ure, dne 29. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: LIZ Inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, soba 511.

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 bo 29. 6. 1999 ob 11.30, na
MŠŠ – Urad za šolstvo, Trubarjeva 5/III (sej-
na soba 95).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije v višini 26,000.000 SIT, z
veljavnostjo najmanj 95 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik s soinvestitorji iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
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nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti,

– da so zmožno dobaviti in montirati raz-
pisano opremo v razpisanih rokih,

– da izpolnjujejo vse druge pogoje, do-
ločene v razpisni dokumentaciji,

– kadrovska zasedba in opremljenosti,
– bilančno stanje oziroma poročilo revi-

zorjev za zadnji dve leti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– finančna sposobnost ponudnika (od-

mik plačila za več kot 60 do 90 dni),
– rezultati preveritve opreme (atesti pri-

stojnih institucij),
– dosedanje izkušnje in reference pri

opremi tovrstnih objektov,
– rok dobave (za vsakih 5 dni pred zah-

tevanim rokom);
garancijski pogoji:
– za vsakih 180 dni podaljšanja garanci-

je od običajne garancije,
– ponujena cena.
Merila so točno razvidna iz razpisnih po-

gojev investitorja.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov

bo najvišji seštevek vseh točk. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo ponudniki pri kontaktni osebi
Janez Jereb ali Janez Puš, vsak dan od
7.30 do 9. ure, do 10. 6. 1999, tel.
133-62-52, faks 319-245. Možen bo tudi
ogled stavbe, ki se bo opremljala.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4469
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, s soinvestitorji.

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

3. (a) Kraj dobave: FDV in VUŠ Ljub-
ljana.

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

Skladno s projektom opreme, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora nuditi vso razpisano
opremo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predviden datum pričetka opremljanja: 5. 7.
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka opremljanja:
15. 9. 1999 za predavalnice in 30. 10.
1999 za kabinete.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
pooblaščencu investitorja LIZ Inženiring,
d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, v 5. nadstrop-
ju, soba št. 511, pri Krampelj Majdi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
do 4. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 30.000 SIT, način plačila: na žiro ra-
čun 50105-601-11966.

Ob dvigu razpisne dokumentacije pred-
ložiti potrjen virman o izvršenem plačilu.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 10.
ure, dne 29. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: LIZ Inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, soba 511.

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 bo 29. 6. 1999 ob 11. uri, na
MŠŠ – Urad za šolstvo, Trubarjeva 5/III (sej-
na soba 95).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije v višini 7,000.000 SIT, z
veljavnostjo najmanj 95 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik s soinvestitorji iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne 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:

– da so registrirani za opravljanje tovrst-
ne dejavnosti,

– da so zmožni dobaviti in montirati raz-
pisano opremo v razpisanih rokih,

– da izpolnjujejo vse druge pogoje, do-
ločene v razpisni dokumentaciji,

– kadrovska zasedba in opremljenosti,
– bilančno stanje oziroma poročilo revi-

zorjev za zadnji dve leti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– finančna sposobnost ponudnika (od-

mik plačila za več kot 60 do 90 dni),
– rezultati preveritve opreme (atesti pri-

stojnih institucij),
– dosedanje izkušnje in reference pri

opremi tovrstnih objektov,
– rok dobave (za vsakih 5 dni pred zah-

tevanim rokom);

garancijski pogoji:
– za vsakih 180 dni podaljšanja garanci-

je od običajne garancije,
– ponujena cena.
Merila so točno razvidna iz razpisnih po-

gojev investitorja.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov

bo najvišji seštevek vseh točk. Najcenejši
ponudnik ni nujno najugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobijo ponudniki pri kontaktni osebi
Janez Jereb ali Janez Puš, vsak dan od
7.30 do 9. ure, do 10. 6. 1999, tel.
133-62-52, faks 319-245. Možen bo tudi
ogled stavbe, ki se bo opremljala.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 37 z dne 15. 5. 1998.

17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4470
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, s soinvestitorji.

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

3. (a) Kraj dobave: študentska depan-
dansa v Mariboru, Ob parku 5.

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

1. skupina prostorov (kuhinja za ca.
1.200 obrokov, s pomožnimi prostori),

2. skupina prostorov (študentske
stanovanjske enote (sobe, mini kuhinje,
sanitarije) za 69 študentov, jedilnica s
176 sedeži, posebna soba s 50 sedeži,
dve manjši pisarni.

Delna ponudba je dopustna.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

1. skupina prostorov: 45,000.000 SIT,
2. skupina prostorov: 25,000.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

Variantne rešitve niso sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predviden datum dobave: posredovanje po-
datkov o priključkih opreme do 20. 7.
1999, začetek dobave in vgradnje opreme
do 30. 10. 1999.

5. Predvideni datum zaključka: 30. 11.
1999 za pisarne.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Projekt MR inženiring, d.d., 2000 Mari-
bor, Svetozarevska 10, soba 410, pri Sta-
nislavu Ureku, tel. 062/229-70-30, faks
062/225-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo v 15 dneh po objavi, vsak delovnik od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 15.000 SIT (za vsako skupino prosto-
rov) oziroma 25.000 SIT (za obe skupini
prostorov).

Način plačila: na žiro račun
51800-601-10612, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
28. 6. 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”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 28. 6. 1999 ob 14. uri, na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Urad za šol-
stvo, Trubarjeva 5/III (sejna soba 95), Ljub-
ljana.

9. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora ponudbi
priložiti  bančne  garancije  v  višini  10%
oce njene  vrednosti,  z  veljavnostjo  do
izročitve  bančne  garancije  za  dobro
izvedbo  del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v 60 do 90 dneh,
ca. 10 mio SIT v letu 1999, ostalo januarja
in februarja 2000.

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 ali fizična oseba, ki ima ustrezno
registracijo za izvedbo vseh razpisanih del
(dobava, vgradnja in priklop celotne opre-
me).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ponudbena cena – 40%,
– kvaliteta nudene opreme – 13%,
– plačilni pogoji – 5%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov – 13%,
– finančna usposobljenost – 5%,
– garancija na kakovost izvršenih del –

5%,
– rok – 15%,
– dodatne ugodnosti – 4%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z javnim razpisom so bila v celoti odda-
na gradbena dela, manjši del obrtniških del
ter izvedba strojnih in elektro napeljav. Glav-
ni podatki o izidu razpisa so bili objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 64-65/98, Ob-6790.
Dela se izvajajo. V teku je javni razpis za
oddajo naročila za izvedbo preostalih obrt-
niških in instalacijskih del.

Ogled gradbišča bo možen po predhod-
nem dogovoru in ga bo vodil Stanislav Urek,
Projekt MR inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/229-70-30,
faks 062/225-569.

Dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu na podlagi pisnih vprašanj po tele-
faksu, ki prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni
odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

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

Ob-4125
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, faks 441-800.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odda-
jala se bo celota, seznam ulic in trgov –
glej razpisno dokumentacijo.

(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 predvidena oddaja del
po 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: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: konec julija je
predviden začetek del in predviden čas iz-
vedbe je en mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT na žiro račun 50700-630-9010105
sklic: 00 714100 “za horizontalno signali-
zacijo“.

8.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: do ponedeljka 28. 6.
1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalna direkcija, Pre-
šernova 27, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 29. 6. 1999 ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
glej razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glej razpisno dokumentacijo.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do ponedeljka
28. 6. 1999 do 13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): glej raz-
pisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena in
številka objave namere, če je bila objavlje-
na: namera ni bila objavljena.

18.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Št. 353-20-8/99-1850-56 Ob-4127
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 M. Blassin, univ.
dipl. ek., inž. grad., Slovenska 40, Maribor,
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 – Studenci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja 760 m kolektorja z ureditvijo uličnih
kanalizacij in cestišč na trasi kolektorja,
ocena 35 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek v drugi
polovici julija, dokončanje v novembru 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOM Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor, soba 110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvajset dni po ob-
javi 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: tridest 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:
prvi delovni dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 9. uri, Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 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.



Stran 2706 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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.,
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku odpira-
nja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference ponudnika – teža 40 točk,
– ponudbena cena – teža 30 točk,
– rok dokončanja del – teža 10 točk,
– garancijski rok za izvedbo – teža

20 točk.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 30. 10. 1998,
Ob-7626, objava o izidu pa dne 5. 2. 1999.

Mestna občina Maribor

Št. 03/03/99 Ob-4128
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, tel. 063/716-311, kont. oseba Ta-
nja Razboršek-Rehar, tel. 063/715-313.

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

3. Kraj izvedbe del: I. Osnovna šola Ža-
lec, Šilihova 1, Žalec.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek knjižnice k I. Osnovni šoli Žalec,
ocenjena vrednost je 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: pričetek del 1. julij
1999, dokončanje del 30. september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Oddelek za gospodarske in ne-
gospodarske dejavnosti, Ul. Savinjske čete
5, Žalec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. junij 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50750-630-10238 z namenom nakazi-
la: javni razpis – knjižnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. junija 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Ul. Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 52 (z
oznako Ne odpiraj – ponudba za knjižnico
I. OŠ Žalec).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. junij 1999 ob 11. uri v sejni sobi Obči-
ne Žalec.

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:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec v sodelo-
vanju 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 po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna dokazila in
izjave, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. junij 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (25%), plačilni pogoji
(15%), druge ugodnosti (10%).

16., 17., 18.
Občina Žalec

Št. 40310/0063/9907 Ob-4129
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, Maribor, telefaks 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: dokon-
čanje obnove objekta Sinagoga v Židov-
ski 4 v Mariboru, orientacijska vrednost
del je 36,000.000 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: 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 15. 7. 1999, dokončanje pa
30. 10. 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, Ma-
ribor, soba 340, kont. oseba je Ferdo Je-
hart, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
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 ma-
riborska Sinagoga.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 6. 1999 do
10. 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:
29. 6. 1999 ob 11. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od orientacijske vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situcijah v ro-
ku 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 vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpi-
sne dokumentacije.

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 opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 29. 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. 9/99 Ob-4130
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Urad za ne-
gospodarske javne službe, Titov trg 1, p.p.
97, faks 063/852-200.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Ciciban na Go-
rici v Velenju – sanacijska dela (notranja).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cijska dela v višini 7,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: poletne počit-
nice.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 39-40 / 28. 5. 1999 / Stran 2707

Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Titov trg 1, p.p. 97, IV.
nadst. soba 59, tel. 856-151.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 6. 1999.

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

predložiti ponudbo: do 17. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad
za negospodarske javne službe, p.p. 97,
Titov trg 1, 3320 Velenje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ponudba – Ne odpiraj –
Adaptacijska dela v vrtcu Ciciban na Gorici
v Velenju z navedbo številke Uradnega lista
RS in datumom objave javnega razpisa ter z
naslovom ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 8. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora hkrati s ponudbo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% vred-
nosti ponudbe, ki mora veljati še 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika (do 3. 8. 1999).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede plačila so navedeni 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, ostale zahte-
ve so navedene v razpisni dokumentaciji.

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: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference izvajalca, garancijski
roki ter druga merila, ki so opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: bodo navedene v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Velenje

Urad za negospodarske javne službe

Št. 344-04-2/99-34 Ob-4131
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Čečov-
je 12a, Ravne na Koroškem, faks
0602/23-638.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Ravne–Šrotnek, odcep Šrot-
neška žaga–Šrotnek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Ravne–Šrotnek,
odcep Šrotneška žaga–Šrotnek.

Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta št. 3/97, delo oddajamo v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 7. 1999 in dokončanje 10. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
sno dokumentacijo se lahko dvigne na naslo-
vu: Občina Ravne na Koroškem, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, Urad za komunalno cest-
no gospodarstvo, kont. oseba Hovnik Rajko,
inž. gradb., tel. 0602/23-821, int. 224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 23. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 7.000 SIT, s položnico
na žiro račun št. 51830-630-25601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1999 ob
12. uri na naslovu: Občina Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem
– sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik
bo opravljena dela poravnal po mesečnih situa-
cijah, s poravnavo v roku 60 dni od izstavitve.

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 k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
zahteve v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. višina cene,
2. reference, izkušnje,
3. rok,
4. strokovnost pripravljene ponudbe.

Vrstni red je napravljen na podlagi teže
in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-05-1/98-41 Ob-4132
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ravne na Koroškem, Če-

čovje 12a, Ravne na Koroškem, faks
0602/23-638.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Knez–Smonkar.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Knez–Smonkar.

Ocenjena vrednost naročila:
18,400.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta št. 3/97, delo oddajamo v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 7. 1999 in dokončanje 10. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dvigne na
naslovu: Občina Ravne na Koroškem, Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, Urad za
komunalno cestno gospodarstvo, kont. ose-
ba Hovnik Rajko, inž. gradb., tel.
0602/23-821, int. 224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 23. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 7.000 SIT, s položnico
na žiro račun št. 51830-630-25601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1999 ob
12. uri na naslovu: Občina Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem
– sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo opravljena dela poravnal po me-
sečnih situacijah, s poravnavo v roku 60 dni
od izstavitve.

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 k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
zahteve v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
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1. višina cene,
2. reference, izkušnje,
3. rok,
4. strokovnost pripravljene ponudbe.

Vrstni red je napravljen na podlagi teže
in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-6/99-34 Ob-4133
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Ravne na Koroškem, Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, faks
0602/23-638.

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

3. Kraj izvedbe del: Ravne na Koroškem,
lokalna cesta Ravne–Strojna, odcep Zadnji
dinar–Strojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Ravne–Strojna,
odcep Zadnji dinar–Strojna.

Ocenjena vrednost naročila:
18,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi predračuna, ki je sestavni del pro-
jekta št. V-050-98, delo oddajamo v celoti.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 7. 1999 in dokončanje 10. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dvigne na
naslovu: Občina Ravne na Koroškem, Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, Urad za
komunalno cestno gospodarstvo, kont.
oseba Hovnik Rajko, inž. gradb., tel.
0602/23-821, int. 224.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 23. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za 7.000 SIT, s položnico
na žiro račun št. 51830-630-25601.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
prevzemnica Darja Piko, Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, faks
0602/23-638.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 7. 1999 ob
11. uri na naslovu: Občina Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem
– sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo opravljena dela poravnal po me-
sečnih situacijah, s poravnavo v roku 60 dni
od izstavitve.

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 k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
zahteve v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. višina cene,
2. reference, izkušnje,
3. rok,
4. strokovnost pripravljene ponudbe.

Vrstni red je napravljen na podlagi teže
in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

16., 17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-4134
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica
1, Ribnica na Pohorju, kont. oseba Kle-
menc Alenka, tel.-faks 0602/68-015.

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

3. Kraj izvedbe del: Zg. Janževski vrh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Janževski vrh od-
cep Uran in odcep Ušman, ocenjena vred-
nost 26,600.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik ponudi vse skupaj.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. do
1. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica na Pohorju, Ribnica 1, Ribnica
na Pohorju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 51860-630-26000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: uprava Občine Ribnica na Po-
horju, Ribnica 1, 2364 Ribnica na Pohorju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 16. uri na upravi Občine
Ribnica na Pohorju, Ribnica 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 20%, ponudbena
cena 50%, fiksnost cen 15%, garancijski
rok 5%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da even-
tualno določi manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

17., 18.
Občina Ribnica na Pohorju

Ob-4198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del:
I. Srednja kovinarska in strojna šola Ma-

ribor, Zolajeva 12, 2000 Maribor,
II. III. Gimnazija Maribor, Gosposvetska

4, 2000 Maribor,
III. Srednješolski center Ptuj, Volkmerje-

va 19, 2250 Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. Srednja kovinarska in strojna šola
Maribor: preureditev delavnic v splošni
učilnici v pritličju in obnova sanitarij v 2.
nadstropju;

Ocenjena vrednost: 12,500.000 SIT;
II. III. Gimnazija Maribor: izvedba

elektroinstalacij;
Ocenjena vrednost: 26,000.000 SIT;
III. Srednješolski center Ptuj: sanaci-

ja črne kritine;
Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. Srednja kovinarska in strojna šola Ma-

ribor: od 15. 7. 1999 do 30. 8. 1999,
II. III. Gimnazija Maribor: od 15. 7. 1999

do 15. 9. 1999,
III. Srednješolski center Ptuj: od 15. 7.

1999 do 15. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Protech, d.d., Maribor, Vita Kraigher-
ja 5, 2000 Maribor, tel. 062/23-00-185,
faks 062/232-555, kontaktna oseba Ro-
mana Goljat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na ŽR št.
51800-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 22. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, vložišče, Župančičeva 6,
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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999, na naslovu: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi
št. 95:

I. Srednja kovinarska in strojna šola Ma-
ribor: ob 14. uri,

II. III. Gimnazija: ob 14.30,
III. Srednješolski center Ptuj: ob 15. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

I. Srednja kovinarska in strojna šola Ma-
ribor: 50% v 4. kvartalu leta 1999, 50% v I.
kvartalu leta 2000,

II. III. Gimnazija Maribor: 50% v 4. kvar-
talu leta 1999, 50% v 1. kvartalu leta 2000,

III. Srednješolski center Ptuj: 50% v 4.
kvartalu leta 1999, 50% v 1. kvartalu leta
2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 5%,
d) rok izvedbe: 15%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-

ljana, tel. 061/212-838, faks 13-12-327,
Služba za investicije, Trubarjeva 3.

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

3. Kraj dobave: Srednja šola tiska in pa-
pirja Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– podsistem za osvetljevanje na film,
– spektrodensitometer.
Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delna ponudba je dopustna.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: so sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: skladno z naj-
ugodnejšo ponudbo, vendar najpozneje do
15. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajniš-
tvu Ministrstva za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3/VII, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Nataša Novak, tajnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 28. 5. 1999.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom na in-
formativnem dnevu, ki bo dne 2. 6. 1999
ob 9.30 na MŠŠ – Urad za šolstvo, Trubar-
jeva 5/III (sejna soba 95).

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 8. 6. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, vložišče, soba št. K2,
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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 9. 6. 1999, na MŠŠ – Urad za
šolstvo, Trubarjeva 5/III (sejna soba 95).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del in odpravo
napak v garancijskem roku, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% 30 dni po dobavi in 10% po integraciji
opreme v obstoječi sistem.

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:

ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kot so
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Vzgojni zavod Višnja
Gora

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba zamenjave obstoječega poda v telo-
vadnici.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: so sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 7.
1999 do 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurni-
kova 2, 1000 Ljubljana, tel.
061/133-62-52, faks 061/319-245, kon-
taktna oseba Janez Puš, univ. d.i.g.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na ŽR št.
50105-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo prispele do 21. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999, na naslovu: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št.
95 ob 15.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
je za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
50% v 4. kvartalu leta 1999, 50% v 1. kvar-
talu leta 2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 30%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 10%,
d) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del:
I. Gimnazija in Srednja strojna in tekstil-

na šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12,
II. Srednja kmetijska šola in Dijaški dom

Rakičan, Lendavska 3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. Gimnazija in Srednja strojna in tek-
stilna šola Murska Sobota: sanacija za-
makanja ravne stehe;

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT;
II. Srednja kmetijska šola in Dijaški

dom Rakičan: zamenjava obstoječe kri-
tine in strelovoda;

Ocenjena vrednost: 17,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. Gimnazija in Srednja strojna in tekstil-

na šola Murska Sobota: od 15. 7. 1999 do
15. 9. 1999,

II. Srednja kmetijska šola in Dijaški dom
Rakičan: od 15. 7. 1999 do 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu ZIM Zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., Maribor, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor, tel. 062/220-15-82, faks
062/210-573, kontaktna oseba Alenka Vo-
dišek, univ. d.i.g.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:

virmansko ali s položnico na ŽR št.
51800-763-87930.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 21. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št. 95:

I. Gimnazija in Srednja strojna in tekstil-
na šola Murska Sobota: ob 11. uri,

II. Srednja kmetijska šola in Dijaški dom
Rakičan: ob 11.30.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
je za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

I. Gimnazija in Srednja strojna in tekstil-
na šola Murska Sobota: v enkratnem izpla-
čilu v 30 dneh po uradnem prejemu računa,
po kvalitetni primopredaji del,

II. Srednja kmetijska šola in Dijaški dom
Rakičan: 50% v 4. kvartalu leta 1999, 50%
v 1. kvartalu leta 2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 20%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 10%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del:
I. Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljub-

ljana,

II. Gimnazija Jožeta Plečnika, Šubičeva
1, Ljubljana,

III. Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva
1, Ljubljana,

IV. Srednja trgovska šola, Poljanska c.
28a, Ljubljana,

V. Šolski center Novo mesto, Šegova
112, Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

I. Gimnazija Bežigrad, Ljubljana: za-
menjava oken;

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT
II. Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljub-

ljana: obnova fasade;
Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT;
III. Gimnazija Poljane, Ljubljana: ob-

nova fasade;
Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT;
IV. Srednja trgovska šola, Ljubljana:

zamenjava oken;
Ocenjena vrednost: 22,000.000 SIT;
V. Šolski center Novo mesto, Novo

mesto: sanacija ležišč stropnih plošč na
šolskih delavnicah;

Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
I. Gimnazija Bežigrad: od 15. 7. 1999

do 30. 8. 1999,
II. Gimnazija Jožeta Plečnika: od 15. 7.

1999 do 30. 8. 1999,
III. Gimnazija Poljane: od 15. 7. 1999

do 30. 8. 1999,
IV. Srednja trgovska šola: od 15. 7.

1999 do 30. 8.1999,
V. Šolski center Novo mesto: od 15. 7.

1999 do 30. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu LIZ Inženiring, d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245, kontaktni osebi Janez Sitar,
univ. d.i.g. in Vinko Javoršek, univ. d.i.g.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 7. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na ŽR št.
50105-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 21. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmet naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999, na naslovu: Urad RS za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št. 95:

I. Gimnazija Bežigrad: ob 13. uri
II. Gimnazija Jožeta Plečnika: ob 13.30,
III. Gimnazija Poljane: ob 14. uri,
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IV. Srednja trgovska šola: ob 14.30,
V. Šolski center Novo mesto: ob 15. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti

sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
je za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

I. Gimnazija Bežigrad: v enkratnem izpla-
čilu v 30 dneh po uradnem prejemu računa,
po kvalitetni primopredaji del.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana.
II. Gimnazija Jožeta Plečnika: v enkrat-

nem izplačilu v 30 dneh po uradnem preje-
mu računa, po kvalitetni primopredaji del.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana.
III. Gimnazija Poljane: v enkratnem izpla-

čilu v 30 dneh po uradnem prejemu računa,
po kvalitetni primopredaji del.

Sofinancer: Mestna občina Ljubljana.
IV. Srednja trgovska šola: v enkratnem

izplačilu v 30 dneh po uradnem prejemu
računa po kvalitetni primopredaji del.

Sofinancer: Srednja trgovska šola Ljub-
ljana.

V. Šolski center Novo mesto: 50% v 4.
kvartalu leta 1999, 50% v 1. kvartalu leta
2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 25%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 5%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4203
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev
1b, 5220 Tolmin.

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin–Kozlov rob.
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 grajskih ruševin;
ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT, od-
dajanje po delih ni predvideno.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-

vedba je določena s tehnično dokumentaci-
jo, variantna izvedba ni predvidena.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999,
predviden zaključek del pa 29. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je moč dvigniti najka-
sneje 10. dan po tej objavi na Občini Tol-
min, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin.

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

predložiti ponudbo: ponudbe je treba pred-
ložiti najkasneje 20. dan po tej objavi javne-
ga razpisa do 12. ure. Če 10. dan ni delov-
nik, je treba ponudbe predložiti prvi delovni
dan po preteku desetdnevnega roka do 12.
ure v tajništvu Občine Tolmin.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvu Občine Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan izteka razpisne-
ga roka ob 13. uri v prostorih Občine Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti dokazilo o fi-
nančnem zavarovanju resnosti ponudbe
skladno z zakonom o javnih naročilih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bo naročnik izvajal na podlagi me-
sečnih situacij v zakonitem roku.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo določena v razpisni dokumentaciji
skladno z 21. členom ZJN.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu daje Ko-
zorog biro, d.o.o., tel.065/181-910.

Odpiranje ponudb bo vodila komisija, ki
jo imenuje naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

17., 18.
Občina Tolmin

Št. 00415/99 Ob-4204
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.
3. Kraj izvedbe del: Jurovski Dol.
4. (a), (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: takoj po podpi-
su pogodbe, zaključek 60 dni po podpisu.

7. (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: 14. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.

11.
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:

– 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 ima veljavno registracijo,
– 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 10 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 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7)
ne presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali
ni dostavili originalnih dokumentov, ki niso
starejši kot 30 dni oziroma notarsko overje-
ne fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 14. 6. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 385/99 Ob-4213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Študentski domovi v Ljubljani, Cesta
27. aprila 31, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta 27. aprila 31,
1000 Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va, dobava in kompletna postavitev
omar na objektu.

Ocenjena vrednost: 13 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: jih ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999,
september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Štu-
dentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, pri Mojci Oražem, po-
jasnila pa dobite pri Proplus, d.o.o., Bojana
Sovič, tel. 062/228-20-60.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 10.000 SIT, način plačila: virmansko
ali s položnico na žiro račun naročnika št.
50106-603-50428.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 16. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Študentski domovi v Ljubljani,
Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana (vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Štu-
dentski domovi v Ljubljani, Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančne garanci-
je za resnost ponudbe ter ustrezno izjavo ban-
ke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija ter za
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po potrditvi mesečnih situa-
cij, 10% v 60 dneh po končnem obračunu.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora ponud-
bi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, reference 20%, garancijski rok 15%

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonodajo.

17., 18.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 11/99 Ob-4218
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu
47, 1343 Loka pri Zidanem Mostu, faks
0601/84-196.

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

3. Kraj izvedbe del: Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va prostorov in mansarde starega pri-
zidka Trubarjev dom upokojencev Loka
pri Zidanem Mostu.

Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 1999, dokončanje del: 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
uprava Trubarjevega doma Loka pri Zida-
nem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48,
1434 Loka pri Zidanem Mostu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro,
od 3. 6. 1999 do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije v višini 30.000 SIT, na ŽR št.
51610-603-30549 sklic na številko, davč-
na številka: 83235434.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo uprave Trubarjev
dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 9. uri, na naslovu: sejna soba
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudb v višini
10% od orientacijske vrednosti razpisanih
del z veljavnostjo 90 dni od dneva odpiranja
ponudb v višini 8,000.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
lastnih sredstev in se zavezuje poravnati pla-
čila v skladu s pogodbo. Cena je fiksna,
avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

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 podrobneje navedene v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena,
– fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancijski roki,
– plačilni pogoji.
Teža in način uporabe meril sta določe-

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

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika s predhodno najavo.

17., 18.
Trubarjev dom upokojencev

Loka pri Zidanem Mostu

Ob-4219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
faks 061/681-410.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Duplek.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje lokalnih cest in javnih poti na ob-
močju Občine Duplek v letu 1999.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
30. 6. 1999, zaključek do 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp.
Duplek, kontaktna oseba je Danilo Bračič,
tel. 681-410.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 1999.

(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 občine št. 5800-630-25510 z
namenom nakazila “pristojbina za javni raz-
pis – asfaltiranje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Duplek (tajništvo),
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Du-
plek.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti po-
nudbe.

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 po potrditvi situacije.
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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. 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 glede pravnega statusa ponudnika
ter njegove finančno-poslovne sposobnosti
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

16., 17., 18.
Občina Duplek

Št. 2434-99 Ob-4220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks 061/189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: skladišče naftnih de-
rivatov Rače pri Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na rezervoarju ND v Račah
pri Mariboru.

Obseg del:
– demontaža plavajoče kovinske strehe

s pripadajočimi instalacijami in opremo,
– dobava materiala in vgradnja notranje

podnice,
– dobava in montaža fiksne aluminijaste

strehe,
– dobava in montaža aluminijastega pla-

vajočega pokrova – membrane,
– dobava in montaža materiala in opre-

me za vgradnjo potrebnih instalacij in krmi-
ljenja,

– antikorozijska zaščita rezervoarja.
Ocenjena vrednost del: 40 mio 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 oddajajo kot celota.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: konec avgusta
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 4. 6.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razipsne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 50.000 SIT na ŽR Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 24. 6. 1999, do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba
Rače – R-8 – Ne odpiraj!” in točnim naslo-
vom ponudnika na zadnji strani ovojnice,
morajo ponudniki oddati s priporočeno po-
šiljko, na naslov: Zavod RS za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 9. uri, v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra Ljubljana, Dunajska
106/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti v ponudbi bančno garancijo v znesku
800.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

12.
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: vse
zahteve glede finančno poslovnih in tehničnih
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, so navedena v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: re-
ference, rok izvedbe del, cena, garancija in
posebne ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

Na morebitna pisna vprašanja v zvezi z raz-
pisanimi deli in razpisno dokumentacijo, ki bo-
do prispela do vključno 11. 6. 1999, na na-
slov zavoda, faks 061/189-73-47, bo naroč-
nik pisno odgovoril do vključno 17. 6. 1999.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

Ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev iz razpisne dokumentacije bo ko-
misija za vodenje razpisnega postopka ob
odpiranju ponudb izločila.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisa-
nih del obveščeni pisno do vključno 9. 7.
1999.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 40310/0033/99 0700 10 Ob-4221
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

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:

OŠ Angela Besednjaka, Celjska ul. 11,
Maribor: dobava in montaža PVC oken –
ocenjena vrednost je 3,240.000 SIT,

OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Mari-
bor: dobava in montaža PVC oken – oce-
njena vrednost je 2,200.000 SIT,

Vrtec Ivana Glinška, enota Gregorčiče-
va, Gregorčičeva 32, Maribor: dobava in
montaža PVC oken – ocenjena vrednost
je 3,500.000 SIT,

Vrtec Jadvige Golež, enota Cesta zma-
ge, C. zmage 28, Maribor: dobava in mon-
taža PVC oken – ocenjena vrednost je
2,700.000 SIT.

(b), (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: pričetek del
15. 7. 1999, zaključek do 15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in 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 –
PVC okna na objektih vrtcev in osnovnih šol”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

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 ponudbene vrednosti.

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.
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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 21. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16., 17.
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18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 2. 4. 1999 pod št.
2228, objava o izidu pa dne 14. 5. 1999
pod št. 3744.

Mestna občina Maribor

Ob-4250
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Koper, Pristaniška
ulica 10, 6000 Koper, številka telefaksa
066/21-21-030.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper, Pristaniška
ulica 10.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba adaptacije fasade in zamenjave oken
v orientacijski vrednosti 100,000.000 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 pred-
vidoma v avgustu 1999, dokončanje v 4
mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Koper, Pristaniška ulica
10, soba 18.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999 med
10. in 12. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT z virmanom na žiro račun št.
51400-609-9123.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Koper, Pri-
staniška ulica 10, soba 206/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Ko-
per, Pristaniška ulica 10, sejna soba/IV.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednost naročila z veljavnostjo do
12. 9. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah.

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

morejo umakniti ponudbe: 12. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): popol-
nost ponudbe in sposobnost ponudnika, re-
ference (1 do 5 točk) in cena (orientacijska
vrednost 5 točk, odstopanje po 1% +/- 0,2
točke) - kot v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-

ko ponudniki pridobijo pisno na naslovu na-
ročnika ali po tel. št. 066/449-222, pri San-
diju Kravanja.

17., 18.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 2.0.-1628/99 Ob-4352
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/291-29-24.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba SVP
Ljubljana, Masarykova 15, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: menja-
va strešne kritine, obnova fasade, za-
menjava oken.

Ocenjena vrednost del je 18,000.000 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: dokončanje
del do 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Sek-
cija za vzdrževanje prog, Masarykova 15,
Ljubljana, kont. oseba je Dušan Hojsak, tel.
061/291-24-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 5.000
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 15. 6. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog, Masarykova
15, Ljubljana, (tajništvo soba 15).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
10. uri v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog (sindikalna 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%
ocenjene 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.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– nižja 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 Dušanu
Hojsak, tel. 061/291-24-79.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 0048-308/54-99 Ob-4354
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Objekt IC Tacen,
Rocenska c. 56, Ljubljana - Šmartno.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova sa-
nitarij v pritličju in I. nadstropju Internata
2 v Tacnu obsega naslednja dela:

1. gradbena dela (rušitvena dela, zidar-
ska dela),

2. obrtniška dela (mizarska dela, steklar-
ska dela, keramičarska dela, ključavničar-
ska dela, slikopleskarska dela),

3. elektroinstalacijska dela,
4. strojne instalacije (vodovodna instala-

cija, centralno ogrevanje, prezračevanje).
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 15.500,000.000 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 naročila, v
celoti, torej vse sklope (1, 2, 3 in 4) v kom-
pletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje del le iz posameznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 7. 1999,
dokončanje pa 25. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
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sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hla-
de, kont. oseba Jani Topolovec, tel.
061/172-4743.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, št.
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-54-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 11. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garanci-
jo za resnost dane ponudbe s strani ponud-
nika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih, obrtniških ter elektro in strojno
instalacijskih del, v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Republika Slovenija

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/53-99 Ob-4355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Objekt PP Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija prostorov Policijske postaje Ko-
per, in sicer po naslednjih sklopih:

Sklop 1 – Gradbeno-obrtniška dela:
A. Gradbena dela (rušitvena dela, zidar-

ska dela, betonska dela, tesarska dela, raz-
na nepredvidena dela),

B. Obrtniška dela (ključavničarska dela,
kleparska dela, krovskokleparska dela, ke-
ramičarska dela, slikopleskarska dela, raz-
na dela).

Sklop 2 – Strojne instalacije:
A. Demontažno-montažna dela (vodo-

vod, ogrevanje),
B. Vodovod (sanitarna oprema, grobe

cevne instalacije),
C. Ogrevanje (radiatorsko ogrevanje,

ogrevanje konvektorji),
D. Prezračevanje,
E. Konvektorsko ogrevanje in hlajenje

(konvektorsko ogrevanje in hlajenje, hladil-
na centrala, hlajenje).

Sklop 3 – Električne instalacije:
A. Elektroinstalacija – jaki tok,
B. Elektroinstalacija - šibki tok (telefon-

ska instalac. in rač. mreža),
C. Elektroinstalacija - šibki tok (antenski

sistem).
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 40,000.000 SIT, po posameznih sklo-
pih pa:

Sklop 1: 22,250.000 SIT,
Sklop 2: 9,950.000 SIT,
Sklop 3: 7,800.000 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 ponudijo
vsa dela, ki so predemt javnega naročila, v
celoti, torej vse sklope (1, 2 in 3) v kompletu,
ali pa le posamezne sklope del (1, 2 ali 3).
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz posameznega sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 8. 1999,
dokončanje pa 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade, kont. oseba Darko Kuntarič, tel.
061/172-4896.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 12.
do 14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo

za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, št.
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-53-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbeno-obrtniških, elektro oziroma stroj-
no instalacijskih del, 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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Republika Slovenija

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 761/99 Ob-4353
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za or-
ganizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj, v soglasju z RS Ministrstvo za
šolstvo in šport.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: naročnik oddaja javno naročilo z jav-
nim razpisom gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranj, Kidričeva ce-
sta 55a.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote: dobava in
vgradnja naprav za hlajenje in ogrevanje.

Ocenjena vrednost celotne izvedbe del
je 45,000.000 SIT
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5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost
ali nespremenljivost variant: niso možne
spremembe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ni možno ponuditi svoje variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
19. 7. 1999, čas izvedbe: 60 koledarskih
dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Mariboru, Fakulteta za organizacij-
ske vede, dekanat Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija se lahko
dvigne z virmanskim dokazilom o plačilu
stroškov za razpis v višini 30.000 SIT na ŽR
št. 51500-609-9165, sklic na št. 38-6001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do torka 29. 6. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakul-
teta za organizacijske vede, Kidričeva cesta
55a, 4000 Kranj, zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj
- Ponudba za klimo“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 1999 ob
11. uri v sejni sobi 706 Fakultete za organi-
zacijske vede v Kranju, Kidričeva cesta 55a,
4000 Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene cene. Veljavnost garancije mo-
ra trajati 60 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb. Naročnik bo ponudnikom takoj
po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil ga-
rancijo za resnost ponudbe, izbranemu po-
nudniku pa šele po podpisu pogodbe, ko
mu bo izročil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila in ostali finančni pogoji so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: naročnik bo razpisana dela
oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki lahko
pod pogoji iz razpisne dokumentacije vklju-
či podizvajalce.

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: po-
nudnik mora predložiti dokumente in dokazi-
la, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do preteka roka za od-
dajo, to je do 29. 6. 1999 do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: pri ocenjevanju bodo
upoštevana naslednja merila:

– potrjene reference za izvedbo podob-
nih del v Sloveniji (delež 10%),

– potrjene reference odgovornih oseb,
ki bodo vodili izvedbo razpisanih del (delež
10%),

– garancijski rok in pogoji garancije (de-
lež 10%),

– skupna ponudbena cena (delež 60%),
– ostale ugodnosti (delež 10%),
16., 17., 18.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Kranj

Št. 012-01/97 Ob-4381
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282
Cerkno tel. 065/745-141, faks
065/745-131.

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

3. Kraj izvedbe del: Občinske ceste na
območju občine Cerkno: Ravne-Zakriž, Stra-
ža-Jagršče, javne poti po KS v občini Cerkno.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: asfaltaci-
je, preplastitve, gradbena dela.

Ocenjena vrednost del po sklopih znaša:
– asfaltacije 16,000.000 SIT,
– preplastitve 14,000.000 SIT,
– gradbena dela 3,500.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be obsega del glede na pridobljene vire
sredstev.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov, naročilo posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebna sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega začetka in kon-
čanja del - čas izvedbe: začetek del: julij
1999, končanje del: 20. 9. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno, tel.
065/745-141, služba za gospodarsko in
komunalno infrastrukturo, vsak delovni dan
od 8. do 11. ure z dokazilom o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 18. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na žiro
račun občine Cerkno št. 52020-630-7090,
s pripisom: “razpisna dokumentacija - ob-
nova cest“.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 6. 1999 do 17. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti s pripisom: “razpis - obnova cest“.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 1999 ob
10. uri na sedežu občine v Cerknem, Plati-
ševa 9.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot je razvidno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni so 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
končanja 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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudb: do odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave, namen o
naročilu, če je bilo objavljeno: predhodna
objava namere o naročilu ni bila objavljena.

17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo: to
je prva objava razpisa.

Občina Cerkno

Ob-4386
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Republika Slovenija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: zamejničenje oziroma obnova
meja in izdelava parcelacijskih načrtov
za rekonstruirane državne ceste na ob-
močju Republike Slovenije za 52 odse-
kov v skupni dolžini 128 km.

Ocenjena vrednost del: 90,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: do 30. 11.
1999.

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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 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
zamejničenje oziroma obnovo meja in izde-
lavo parcelacijskih načrtov za rekonstruira-
ne državne ceste na območju Republike
Slovenije za 52 odsekov v skupni dolžini
128 km”. – E.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Ema
Taljan, inž. geod. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4387
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vresje–Sorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: modernizacija ceste

RT-909c/1128 Vresje–Sorica od km
0.900 do km 2.100.

Ocenjena vrednost del: 72,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30. 5. 2000.

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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 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
modernizacijo ceste RT-909c/1128 Vresje
– Sorica od km 0.900 do km 2.100.” –
J.G.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 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 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: 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 ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4388
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Koper.

Ocenjena vrednost del: 3,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Koper.” – R.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 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.
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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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Rene
Pivc, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4389
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Murska Sobota.

Ocenjena vrednost del: 5,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Murska Sobota.” – A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alojz
Felkar, inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4390
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Kranj.

Ocenjena vrednost del: 9,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Kranj.” – M.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 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: najnižja
cena.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Janez
Mikolič, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4391
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Nova Gorica.

Ocenjena vrednost del: 9,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Nova Gorica.” – S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 6. 1999
od 13. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Samo
Košič, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4392
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Maribor.

Ocenjena vrednost del: 10,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Maribor.” – S.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Slavi-
ca Žnidaršič, univ. dipl. inž. grad., Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4394
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Celje.

Ocenjena vrednost del: 10,000.000 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: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Celje.” – B.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih 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  podlagi  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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Bojan
Kocen, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4395
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Ljubljana.

Ocenjena vrednost del: 10,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Ljubljana.” – S.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Stane
Stankovič, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4396
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova makadamskih vozišč na
področju CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost del: 14,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
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obnovo makadamskih vozišč na področju
CP Novo mesto.” – M.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 6. 1999
od 13. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Marko
Tijanič, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4397
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Koper.

Ocenjena vrednost del: 7,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 20 dni 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 do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Koper.” – R.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Rene
Pivc, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4398
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Kranj.

Ocenjena vrednost del: 9,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 20 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Kranj.” – J.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 1999
od 13. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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.
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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:
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Ja-
nez Mikolič, grad. teh., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4399
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Maribor.

Ocenjena vrednost del: 15,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Maribor.” – S.Ž.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Slavi-
ca Žnidaršič, univ. dipl. inž. grad., Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4400
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del: protiprašna zaščita na makadamskih
voziščih na področju CP Nova Gorica.

Ocenjena vrednost del: 15,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Nova Gorica.” – S.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Samo
Košič, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

17. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Ob-4401
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 39-40 / 28. 5. 1999 / Stran 2723

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Ljubljana.

Ocenjena vrednost del: 18,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Ljubljana.” – S.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Stane
Stankovič, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

17. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Ob-4402
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Novo me-
sto.

Ocenjena vrednost del: 22,000.000
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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 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
protiprašno zaščito na makadamskih vo-
ziščih na področju CP Novo mesto.” – M.T.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 1999
od 13. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Mar-
ko Tijanič, grad. teh., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-4403
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: protiprašna zaščita na makadam-
skih voziščih na področju CP Ptuj.

Ocenjena vrednost del: 14,000.000 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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 25 dni 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.
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(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/IV) oziro-
ma z virmanom na ŽR št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 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
protiprašno zaščitona makadamskih vo-
ziščih na področju CP Ptuj.” – A.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
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: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alojz
Felkar, inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 2.0.-1643/99 Ob-4393
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa Slovenske železnice d. d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
(062) 29 22701.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Pragersko–Šentilj, državna meja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pod-
hod Ješenca v km 581+093,40 žel. pro-
ge Zidani most – Šentilj, ocenjena vred-
nost del je 80,000.000 SIT.

(b)
(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: predviden čas
izvedbe del za vsak del razpisa iz 4a točke
je: pričetek del je predviden 1. 8. 1999.
Rok za dokončanje del je 3 mesece in pol.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice d.d. Sekcija za vzdrževa-
nje prog Maribor, Valvasorjeva 19, 2000
Maribor. Kontaktna oseba je Alenka Dre-
melj, univ.dipl.inž.gradb; tel:
062/29-24-264.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo ponudni-
ki proti plačilu 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 dne 29. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d.,
Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valva-
sorjeva 19, 2000 Maribor (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
Sekcije za vzdrževanje prog Maribor, Valva-
sorjeva 19, Maribor (sejna soba).

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%
ocenjene 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 razpisni 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.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN)

– nižja ponudbena cena: 40%,
– boljše reference ponudnika in even-

tuelnih podizvajalcev, 30%,
– krajši rok dokončanja del: 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Alenki
Dremelj, univ. dipl. inž. gradb.

17., 18.
Slovenske železnice d. d.,

Infrastruktura

Št. 110-1/99 Ob-4422
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: AC Slivnica–Pesnica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Sliv-
nica–Pesnica, pododsek Nova Zrkovska
cesta od km 0+000 do km 0+870 (1.
faza), gradnja trase, priključnih cest,
premostitvenih objektov in komunalno
– energetske infrastrukture.

Ocenjena vrednost celote je
500,000.000 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: delo se oddaja v celoti.

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)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokončanja
del je 1. 9. 2000.

7. 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. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 28. 5. 1999 do 14. 6.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
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8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 6. 1999 do 8. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 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 AC Slivnica–Pesnica, pododsek Nova Zr-
kovska cesta od km 0+000 do km 0+870
(1. faza), gradnja trase, priključnih cest, pre-
mostitvenih objektov in komunalno–energet-
ske infrastrukture“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 15,000.000 SIT in
veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. 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.

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 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.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Met-
ka Pvačič, dipl. inž. – Družba za Državne
ceste d.o.o., Maribor, tel. 062 224-559,
faks 062 224 549.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4423
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: AC Šentilj–Pesnica.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki

se bodo oddajali posamično: AC Šentilj–
Pesnica; razširitev CP Pesnica z dvema
pasovoma in dograditvijo ABC sistema.

Ocenjena vrednost celote je
90,000.000 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: delo se oddaja v celoti.

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)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 60 dni po podpisu pogodbe.

7. 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. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 28. 5. 1999 do 14. 6.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 6. 1999 do 10. ure.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 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 AC Šentilj–Pesnica; razširitev CP Pesni-
ca z dvema pasovoma in dograditvijo ABC
sistema“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 1999
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,700.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. 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.

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: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Anton
Ferlinc, dipl. inž., Družba za Državne ceste
d.o.o., 2000 Maribor, tel. 063 755 722.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 16. 4. 1999 pod št.
27/99.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 48/2-418 Ob-4436
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, faks 478-11-11, kontaktna
oseba Ivan Meglič, tel. 040/20-44-58.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Zgornje Dup-
lje, Občina Naklo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kanalizacije in ceste v delu naselja
Zgornje Duplje; orientacijska vrednost del
je 19,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 30.
junij 1999, zaključek 10. september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. junij 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, s položnico na
račun: 51500-630-50181.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. junij 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo, v zapečateni kuverti s pri-
pisom “kanalizacija Zgornje Duplje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. junij 1999 ob 11.30, kraj Občina Na-
klo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora kot garancijo za resnost po-
nudbe predložiti akceptni nalog v višini 10%
ponudbenega zneska.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v 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:
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: do 25. julija
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, Marija Meglič.

17., 18.
Občina Naklo

Ob-4453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gre-
gorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/81-470.

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

3. Kraj izvedbe del: Postojna.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela za prenovo lekarne
v Postojni.

Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum pričet-
ka 5. 7. 1999, rok dokončanja 30. 9.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
sel, d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, 21. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel, d.o.o., Postojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 23. 6. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kraške lekarne Ilirska Bistri-
ca, Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, v
zapečateni kuverti s pripisom “Ponudba za
lekarno Postojna – ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 24. 6. 1999 ob 15. uri, v Lekarni
Postojna, Prečna 2, 6230 Postojna.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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 ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.

17., 18.
Kraške lekarne,

Ilirska Bistrica

Št. 403-03-1/99 Ob-4466
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327 (Oddelek za investi-
cije).

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

3. Kraj izvedbe del: študentska depan-
dansa v Mariboru, Ob parku 5, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obrt-
niška dela (vse, razen fasade in strehe);
strojnoinstalacijska dela (klimat in sani-
tarna oprema) in elektroinstalacijska de-
la (svetilke in javljanje požara) pri nadzi-
davi in dozidavi študentske depandan-
se (dokončanje objekta).

Skupna ocenjena vrednost:
100,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek 10. 7. 1999; dokončanje in primo-
predaja 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt MR Inženiring, d.d., 2000 Maribor, Sve-
tozarevska 10, soba 410, kontaktna oseba
Stanislav Urek, tel. 062/229-70-30, faks
062/225-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po ob-
javi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 30.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko plačilo na
ŽR 51800-601-10612, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 28. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 12. uri, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Urad RS za šolstvo, Trubarje-
va 5, Ljubljana, soba št. 95.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe v višini 10%, z
veljavnostjo do izročitve bančne garancije
za dobro izvedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la v 60 do 90 dneh, ca. 14,000.000 SIT v
letu 1999, ostalo januarja in februarja 2000.

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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

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):

– rok izvedbe 20%,
– finančna usposobljenost 5%,
– plačilni pogoji 5%,
– reference ponudnika in podizvajalcev

15%,
– osebne reference kadrov 5%,
– garancija na kakovost izvršenih del 5%,
– ponudbena cena 40%,
– dodatne ugodnosti 5%.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni do

28. 7. 1999.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: z javnim razpisom (Ur. l. RS, št. 52/98,
Ob-5020) so že bila v celoti oddana gradbe-
na dela, manjši del obrtniških ter izvedba stroj-
nih in elektro napeljav. Glavni podatki o izidu
razpisa so bili objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 64-65/98, Ob-6790. Dela se izvajajo.

Ogled gradbišča bo možen po predhod-
nem dogovoru in ga bo vodil Stanislav Urek,
Projekt MR Inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/229-70-30,
faks 225-569.

Dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu, na podlagi pisnih vprašanj oziroma
vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 20 dneh
po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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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

Št. 2601/99 Ob-4205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole Občine Krš-
ko v šolskem letu 1999/2000. Ocenjena
vrednost naročila: 68,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje celotne Obči-
ne Krško.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
potrebna dokazila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v ce-
loti.

7. (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
varianto, ki bo skladna s pogoji iz razpisne
dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999,
zaključek 24. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 28. 6. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 6. 1999 ob
10.30, na naslovu naročnika, v sejni sobi
“D”.

12. 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 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati ves čas veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe in razpisne dokumentacije, ozi-
roma v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 28. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena za prevoženi kilometer 30%, pla-
čilni pogoji 25%, način usklajevanja cen
20%, reference za izvajanje tovrstnih prevo-
zov 25%.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Krško, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-871, vsak dan od 8. do 12. ure.

19., 20.
Občina Krško

Št. 1005/99 Ob-4206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letno vzdrževanje jav-
nih poti po specifikaciji na območju Ob-
čine Šentilj – 147 km.

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šen-
tilj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o cestah (Ur. l. RS, št. 29/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navodilo je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za vsa razpisana dela v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: samo na podlagi razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, 2212 Šentilj,
kontaktna oseba Anžel Miroslav, tel.
062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od tretjega delov-
nega dne po objavi do 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj, v višini 5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati komisiji za izvedbo javnega naro-
čila, tik pred pričetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 6. 1999 ob 12.
uri, v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
skupne vrednosti ponudbe, z veljavnostjo
do 5. 7. 1999, ter bančno garancijo (izbra-
ni ponudnik) za kvaliteto izvedenih del v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti ob podpisu
pogodbe, z veljavnostjo 30 dni po roku do-
končanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za izve-
dena dela ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija. 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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v času traja-
nja opcije ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 80/99 Ob-4207
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/651-135.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letno in zimsko vzdrže-
vanje lokalnih poti po specifikaciji na
območju Občine Šentilj – 47 km.

Ocenjena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šen-
tilj.
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5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o cestah (Ur. l. RS, št. 29/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navodilo je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za vsa razpisana dela v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: samo na podlagi razpisne doku-
mentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za komunalno gospo-
darstvo in okolje, Šentilj 69, 2212 Šentilj,
kontaktna oseba Anžel Miroslav, tel.
062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od tretjega delov-
nega dne po objavi do 10. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj, v višini 5.000 SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no oddati komisiji za izvedbo javnega naro-
čila, tik pred pričetkom odpiranja ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komisija za izvedbo javnega
naročila, Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 6. 1999 ob 10.
uri, v sejni sobi naročnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
skupne vrednosti ponudbe, z veljavnostjo
do 5. 7. 1999, ter bančno garancijo (izbra-
ni ponudnik) za kvaliteto izvedenih del v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti ob podpisu
pogodbe, z veljavnostjo 30 dni po roku do-
končanja del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila za iz-
vedena dela ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve situacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija. 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:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v času traja-
nja opcije ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi javni razpis.
Občina Šentilj

Št. 066/99 Ob-4208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nakup vozovnic za le-
talske prevoze, za vrednost ca.
43,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija, tujina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: po razpisni dokumentaciji.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: po razpisni dokumentaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev od podpi-
sa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, 1550 Ljubljana, Založba kaset in
plošč, Dalmatinova 10, 1. nadstropje, pri
Tonetu Bogataju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 1. do 11. junija 1999, med 9. in 10.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT. Način plačila je
negotovinski, na račun št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
– oznako razpisa (056/99).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 29. 6. 1999 do
15. ure, v vložišču RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. junija 1999 ob 10. uri, v sejni sobi RTV
Slovenija – V. nadstroje, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe in os-
tale zahteve po razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisnih po-
gojih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena vozovnice na dan sklenitve po-
godbe (tipične relacije v razpisni dokumen-
taciji),

– popust,
– plačilni pogoji in način plačila,
– prilagodljivost potrebam naročnika,
– reference,
– ostale zahteve, določene v razpisni do-

kumentaciji.
18., 19., 20.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 062/99 Ob-4209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, 061/175-28-80.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: centralno ogrevanje in
hlajenje prostorov.

Ocenjena vrednost naročila je
29,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana.

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 fizično ali pravno osebo, ki opravlja
specifične dejavnosti, navedene pod 3.
točko.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbeni doku-
mentaciji navesti imena, priimke in strokov-
ne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot tudi
kadrov morebitnih podizvajalcev, ki bodo
odgovorni za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
storitev samo 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, v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe in dokon-
ča najkasneje do konca oktobra 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7, soba št.
12, pri Jožetu Fekonja, tel. 175-2193, faks
175-21-86.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko dobi od 1. 6. 1999 do 11.
6. 1999, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta naročila (oznako razpisa).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti osebno ali po pošti do 28. 6.
1999 do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija,
Čufarjeva 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.

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

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis
– centralno ogrevanje in hlajenje prostorov”
ter naslovom pošiljatelja, označenim na hrbt-
ni strani ovojnice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 13. uri, sobi 52/V, v pro-
storih RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

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 1,000.000 SIT. Garancija mora veljati do
podpisa pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis 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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja, v katerega spada iz-
vedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, us-

trezna pooblastila, sposobnost uveljavljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled,

– druge zahteve, določene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– kvaliteta izvedbe,
– garancija in servisiranje,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: po raz-

pisni dokumentaciji.
19., 20.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 061/99 Ob-4210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, 061/175-28-80.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: obnova klimatskih na-
prav.

Ocenjena vrednost naročila je ca.
28,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana.

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 fizično ali pravno osebo, ki opravlja
specifične dejavnosti, navedene pod 3. toč-
ko.

(b)
(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 in strokovne kvalifi-
kacije tako lastnih kadrov kot tudi kadrov
morebitnih podizvajalcev, ki bodo odgovor-
ni za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
storitev samo 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, v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajanje storitve se
prične takoj po podpisu pogodbe in dokon-
ča po določilih razpisne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7, soba št.
12, pri Jožetu Fekonja, tel. 175-2193, faks
175-21-86.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko dobi od 1. 6. 1999 do 11.
6. 1999, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta naročila (oznako in številko razpisa).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti osebno ali po pošti do 28. 6.
1999 do 10. ure, v vložišče RTV Slovenija,
Čufarjeva 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.

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

Ponudbo je potrebno predložiti v zape-
čateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis
– obnova klimatskih naprav” ter naslovom
pošiljatelja, označenim na hrbtni strani ovoj-
nice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 11. uri, sobi 52/V, v pro-
storih RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

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 1,000.000 SIT. Garancija mora veljati do
podpisa pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z določili
razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis 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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja, v katerega spada iz-
vedba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, us-

trezna pooblastila, sposobnost uveljavljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled,

– druge zahteve, določene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– kvaliteta izvedbe,
– garancija in servisiranje,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: na na-

slovu naročnika pod točko 9.(a).
19., 20.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 403-17/99 Ob-4212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Jesenkova 3, 1000 Ljublja-
na, faks 1324-109.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priprava osnutkov od-
ločb v zvezi z reševanjem pritožb v davč-
nem postopku na področju prisilne iz-
terjave, ocenjena vrednost celotnega naro-
čila znaša 6,000.000 SIT (500 pritožbenih
zadev). Orientacijska cena enega osnutka
odločbe je do 12.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z
dostavo na sedež naročnika.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo lahko izvede samo di-
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plomirani pravnik z opravljenim pravniškim
državnim izpitom, vpisan v imenik odvetni-
kov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o davčem postopku,
– zakon o splošnem upravnem postop-

ku,
– zakon o davkih občanov,
– drugi predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
odvetniška družba mora v ponudbi navesti
imena odvetnikov, ki bodo opravili storitev.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka: takoj
po sklenitvi pogodbe, datum dokončanja:
do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Jesenkova 3, Ljubljana – Služba za
skupne naloge, pritličje, soba P4, Karin Jek-
še.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 2. 6.
1999, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na podlagi pisnega zahtevka in se v
primeru posredovanja posredujejo vsem po-
nudnikom. Dodatna pojasnila lahko ponud-
niki zahtevajo najkasneje do (vključno) 4. 6.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik prejme brez plačila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 10. 6.
1999 do 9. ure. Ponudnik lahko odda po-
nudbo priporočeno po pošti, po kurirski po-
šti ali osebno.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrs-
tvo za finance, Davčna uprava Republike Slo-
venije, Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana
(Služba za skupne naloge, Karin Jakše).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 10. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Jesenko-
va 3, Ljubljana (IV. nadstropje, sejna soba).

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30
dni od datuma računa za opravljeno storitev.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, z veljavno bančno garancijo v
višini 3% od pogodbene vrednosti.

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:

a) originalno potrdilo odvetniške zborni-
ce o vpisu v imenik odvetnikov (izpis ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

b) originalno dokazilo o vpisu v sodni re-
gister (izpis, ki ni starejšega datuma od da-
tuma objave javnega razpisa),

c) originalni izpis iz evidence Davčne
uprave Republike Slovenije o opravljanju od-
vetniške dejavnosti kot samostojnega pokli-
ca (izpis ni starejšega datuma od datuma
objave javnega razpisa),

d) originalne bonitetne obrazce (BON 1,
BON 2 oziroma BON 3, ki ni starejšega
datuma od datuma objave javnega razpisa
oziroma overovljeno fotokopijo napovedi za
odmero davka iz dejavnosti za leto 1998),

e) originalno potrdilo davčnega organa,
da ima ponudnik poravnane vse davke in
prispevke, ki izhajajo iz predpisov (ki ni sta-
rejšega datuma od datuma objave javnega
razpisa),

f) izjavo ponudnika, da ponudnik ni v po-
stopku stečaja ali likvidacije,

g) podpisan in parafiran ponudben pre-
dračun,

h) podpisan in parafiran vzorec pogodbe
(parafira se vsaka stran pogodbe),

i) bančna garancija za izpolnitev pogod-
benih obveznosti (parafiran vzorec iz razpi-
sne dokumentacije),

j) izpolnjen “obrazec ponudbe za javni
razpis št. Ob-4212”, z izjavo ponudnika.

Vsi predloženi dokumenti od 15.a) do
15.j) so originali ali overjena fotokopija pod
točko a, b, c in delno pod točko d.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) konkurenčnost cen,
b) delovne izkušnje,
c) plačilni rok.
Ocenjevanje ponudb se bo izvršilo na

podlagi točkovanja postavljenih meril. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno najugodnejši. Na-
jugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po
vseh vrednotenjih meril skupaj doseže naj-
višji rezultat. Število točk po posameznih
merilih (teža meril) je navedeno v navodilu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije lahko ponudniki zahtevajo sa-
mo pisno na faks 061/1324-109, do vključ-
no 4. 6. 1999.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa predvidoma do 18. 6. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila 28. 6. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 3044/99 Ob-4214
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje računalniš-
ke strojne in programske opreme.

Ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

1. vzdrževanje osebnih računalnikov
proizvajalca IBM – 6,200.000 SIT,

2. vzdrževanje računalnikov proizva-
jalca Compaq – 3,200.000 SIT,

3. vzdrževanje osebnih računalnikov
proizvajalca Packard Bell – 11,400.000
SIT,

4. vzdrževanje ostalih IBM PC kom-
patibilnih računalnikov – 2,400.000 SIT,

5. vzdrževanje matričnih tiskalnikov –
2,500.000 SIT,

6. vzdrževanje računalniške opreme
Unisys – 4,300.000 SIT,

7. vzdrževanje laserskih in brizgalnih
(injekt tiskalnikov) – 5,000.000 SIT.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki se lahko potegujejo
za vsako od navedenih točk posebej.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1999–2000 (12 me-
secev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kon-
taktna oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-86, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun št.
50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 28. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
BO 44/99 – vzdrževanje računalniške stroj-
ne in programske opreme”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št.
150.

12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): vsi os-
tali pogoji in zahteve so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana, kontaktna oseba Vedran Šegeta-
lo, tel. 061/171-2362, med 8. in 9. uro.

19., 20.
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

Št. 066/99 Ob-4216
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): odprti javni razpis brez
omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ca. 41,000.000 SIT.

a) špediterske storitve uvoza in izvo-
za blaga – ca. 28,000.000 SIT,

b) špediterske storitve hitre pošte pri
uvozu in izvoz blaga – ca. 13,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija, tujina.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za eno ali obe blagovni skupini.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Kolodvorska
2, tel. 175-2197, faks 175-21-86, pri Maj-
di Gradišar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 1. 6. 1999 do
11. 6. 1999, vsak delovnik od 11. do 13.
ure, po predhodni najavi po telefaksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
plačilu. Način plačila: negotovinski pri Novi
LB, d.d., Ljubljana, št. računa
50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-52, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa).

Dodatne informacije so na voljo v pisni
obliki na faks 175-21-86.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 28. 6.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj, za razpis – ponudba za
razpis št. 066/99, Špediterske storitve uvo-
za in izvoza blaga ali špediterske storitve
hitre pošte”. Na zaprti kuverti mora biti poln
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 10. uri, v RTV centru, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana, sejna soba v
V. nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe (obr.
10/KS) brezpogojno in plačljivo na prvi po-
ziv, veljavno 3 mesece od objave razpisa v
Uradnem listu RS, in sicer 3% od vrednosti
blagovne skupine.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis 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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, število zaposlenih najmanj
10 in merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik si pridržuje pravico do morebitnega
manjšega ali večjega obsega naročila od
razpisanega, odvisno od razpoložljivih fi-
nančnih sredstev in dejanskih potreb.

19., 20.
RTV Slovenija

Javni zavod

Ob-4211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
178-48-45.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je izde-
lava avtomatizacije postopkov pri izda-
janju digitalnih podatkov geodetske
službe v Geodetskem dokumentacij-
skem centru.

Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 1999: 5,000.000
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.

(b), (c)
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: od podpisa pogodbe
do 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 6. 1999 do 15.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na ŽR
50100-630-10014 (MOP).

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 6. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 11. 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 10. 8. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 10. 6. 1999
od 14. ure.

17.
18. Druge informacije o naročilu: Geo-

detski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Mimi
Žvan, telefon 178 48 48.

19., 20.
Ministrstvo

za okolje in prostor

Ob-4215
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas, tel./faks 061/798-048.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo Tone
Šraj – Aljoša, Nova vas na območju ob-
čine Bloke za šolsko leto 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila je 5,343.000
SIT.

Javno naročilo storitev šolskih prevozov
se razpisuje za naslednje relacije:

Avtobusni prevozi:
1. avtobus
Zjutraj:

1. Strmca – Ravnik – Andrejčje – Mra-
morovo pri Pajkovem – Lovranovo – Sveta
Trojica – Rožanče, Hribarjevo – Ulaka –
Velike Bloke - Nova vas; predvidena vred-
nost naročila 1,083.000 SIT.

2. avtobus
Zjutraj:

1. Glina - Benete – Runarsko – Stu-
denec – Ravne – Studenec – Veliki Vrh –
Nova vas.

Popoldne:
2. Nova vas – Veliki Vrh – Studenec –

Ravne – Runarsko – Benete – Runarsko –
Nova vas);

3. Nova vas – Velike Bloke – Ulaka –
Rožanče, Hribarjevo – Sveta Trojica – Lo-
vranovo - Mramorovo pri Pajkovem – An-
drejčje – Ravnik - Strmca – Nova vas;

4. Nova vas – Veliki Vrh - Studenec –
Ravne – Runarsko - Benete - Runarsko –
Nova vas;

5. Nova vas – Velike Bloke – Ulaka –
Rožanče, Hribarjevo – Sveta Trojica – Lo-
vranovo – Mramorovo pri Pajkovem – An-
drejčje – Ravnik – Nova vas; predvidena
vrednost naročila 4,260.000 SIT.

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov na vseh relacijah ali le za eno
relacijo.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bloke.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi, ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: licenca izvajalca za izvajanje pre-
vozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, 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, 72/94, 18/95, 54/96,
48/98), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l.  RS, št.
12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah. Ponujena cena mora biti razvidna
za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) ali lahko ponudnik ponudi svoje va-
riante: druge variante niso sprejemljive.

8. Trajanje naročila ali datuma pričetka
in dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s
pričetkom dela 1. 9. 1999 in zaključkom
30. 6. 2000, oziroma z možnostjo podalj-
šanja do 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas.

(b) Datum od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
do 15. ure dan pred odpiranjem ponudb.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo pi-
sne ponudbe, ki bodo predložene dve uri
pred odpiranjem ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “ javni razpis za šolske prevoze”.

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
bo 21. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Obči-
ne Bloke.

12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni10% vrednosti ponudbe; veljavnost, kot
predvideva navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj (73/97).

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.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogod-
be.

15. 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: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstnih
del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 6. 1999
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) obrav-
nava se posamezna razpisna relacija: po-
nudbena cena - 60%, reference s področja
razpisnih storitev - 20%, druge ugodnosti,
ki jih šolam nudijo ponudniki že v oblikova-
nih cenah – 20%.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestno prometno zakono-
dajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

19., 20.
Občina Bloke

Ob-4217
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
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Postavitev osnov za katastrsko
klasifikacijo v katastrskih okrajih Kočev-
je, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota,
znesek 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na tere-
nu in v prostorih izvajalca oziroma podizva-
jalca.

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 nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci in sicer: gozdarski
strokovnjaki s potrdilom o opravljenem
preizkusu znanja za izvajanje katastrske kla-
sifikacije gozdnih zemljišč.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo nalo-
ge, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev ni razdeljena na dele.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji, oziroma os-
nutku pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2500 SIT - ŽR: 50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 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
21. 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 naloge - veljavnost do
1. 8. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira v
celoti naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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: 21. 6. 1999
do 9. 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: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 913-002/99-009 Ob-4265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328 036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava opreme za lo-
kalne in nekomercialne programe (FM
oddajniki, RDS koderji, mikrovalovne
zveze, antenski sistemi, elektronske ce-
vi).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
32,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezni predmeti razpisa
so navedeni v “1. Povabilo k oddaji ponud-
be“.

7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 29. 6. 1999. Na pisme-
no željo razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 30. 6. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj – Ponudba za opremo za lokal-
ne in nekomercialne programe“ s številko
objave v Uradnem listu RS ter s točnim na-
slovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 8.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za
plačilo so predvidena v Proračunu za leto
1999 pod postavko 7277.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb”.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-003/99-010 Ob-4266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328 036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava digitalnih sate-
litskih sprejemnikov.

Orientacijska vrednost: 16,570.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 2 meseca po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 28. 6. 1999. Na pisme-
no željo razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 29. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 13. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za digitalne satelitske sprejemnike” s števil-
ko objave v Uradnem listu RS ter s točnim
naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 9.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v Proračunu za leto 1999
pod postavko 7276 in v planu RTV Slove-
nija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodel-

jeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb”.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-004/99-007 Ob-4267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava sistema digital-
nih zvez (koderji,dekoderji, multipleksna
oprema, mikrovalovne zveze, merilni in-
strumenti).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
148,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezni predmeti razpisa
so navedeni v “7. Tehnična specifikacija
opreme“ razpisne dokumentacije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 120 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 2. 7.1999. Na pismeno
željo razpisno dokumentacijo pošljemo po
pošti.

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

predložiti ponudbo: 6. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 13 uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis digitalnih zvez“ s številko ob-
jave v Uradnem listu RS ter s točnim naslo-
vom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 9.1 razpisne dokumentacije
(3% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za plači-
lo so predvidena v Proračunu za leto 1999
pod postavko 7276 in v planu RTV Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb”.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-005/99-008 Ob-4268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava TV oddajnika
za OC Krvavec (TV oddajnik, merilni in-
strumenti).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: OC Krvavec.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezni predmeti razpisa
so navedeni v “2. Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudb“ razpisne dokumentacije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 2. 7. 1999. Na pisme-
no željo razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 7. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 1999 ob 13 uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za javni razpis TV oddajnik Krvavec“ s števil-
ko objave v Uradnem listu RS ter s točnim
naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 10.1 razpisne dokumentaci-
je (5% vrednosti ponudbe), bančna garanci-
ja za dobro izvedbo posla in bančna garan-
cija za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za
plačilo so predvidena v Proračunu za leto
1999 pod postavko 7276 in v planu RTV
Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb“.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-006/99-008 Ob-4269
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava radijskih oddaj-
nikov za OC Pohorje (FM oddajniki, me-
rilna oprema).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
52,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: OC Pohorje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezni predmeti razpisa
so navedeni v “1. Povabilo k oddaji ponud-
be“.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 1. 7. 1999. Na pisme-
no željo razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS
za telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za radijske oddajnike za OC Pohorje“ s šte-
vilko objave v Uradnem listu RS ter s točnim
naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 8.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za
plačilo so predvidena v Proračunu za leto
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1999 pod postavko 7276 in v planu RTV
Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb”.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-007/99-007 Ob-4270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava RS za telekomuni-
kacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, kont.
oseba: Marjan Trdin, tel.: 061/1734900
(centrala), faks: 061/0328036.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava TV pretvorni-
kov in antenskih sistemov (TV pretvorni-
ki, antenski sistemi, merilna oprema).

Orientacijska vrednost celotne ponudbe:
45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamezni predmeti razpisa
so navedeni v “1. Povabilo k oddaji ponud-
be“.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 90 dni po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava RS za telekomunikacije, Kot-
nikova 19a, 1000 Ljubljana, kont. oseba:
Marjan Trdin, tel.: 061/1734900 (centra-
la), faks: 061/0328 036.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
RS za telekomunikacije, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, do 30. 6. 1999. Na pisme-
no željo razpisno dokumentacijo pošljemo
po pošti.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 1. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, vložišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 13. uri, Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– Ponudba za TV pretvornike in antenske
sisteme“ s številko objave v Uradnem listu
RS ter s točnim naslovom ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: zahtevana
je bančna garancija za resnost ponudbe v
skladu s točko 8.1 razpisne dokumentacije
(5% vrednosti ponudbe), bančna garancija
za dobro izvedbo posla in bančna garancija
za odpravo napak v garancijske roku.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za
plačilo so predvidena v Proračunu za leto
1999 pod postavko 7276 in v planu RTV
Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k pod-
pisu pogodbe najkasneje v roku 8 dni od
vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pristopi
k podpisu pogodbe, bo naročnik uveljavil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

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 navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mo-
ra veljati do 31. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji “2. Navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudb”.

18., 19., 20.
Uprava RS za telekomunikacije

Ob-4334
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in dobava
cestnih smernikov za potrebe intervent-
ne zamenjave in za potrebe obnove na
državnih cestah v Republiki Sloveniji -
ugotavljanje sposobnosti.

Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: priložiti
dokumente in izpolniti obrazce, zahtevane v
razpisni dokumentaciji (Poglavje 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: 12 mesecev po dnevu
sklepa o priznanju sposobnosti

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.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno 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 račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 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 označene z napisom »Ne
odpiraj! Ponudba za ugotavljanje sposob-
nosti za oddajo del za izdelavo in dobavo
cestnih smernikov“ M.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena 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 podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

13. 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.

14. 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 dokumenta-
ciji (poglavju 10).

15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

16. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti in pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik so:

– cestni smernik mora biti izdelan v skla-
du s tehničnimi pogoji,

– ustrezna potrdila in poročila za cestne
smernike v skladu z zahtevami navodil po-
nudnikom,
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– reference ponudnika: v zadnjih petih
letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu,
ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela,
podobna razpisanim delom in sicer na avto-
cestah, glavnih cestah, regionalnih cestah
ali na lokalnih cestah,

– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-
delovali pri izvedbi javnega naročila: odgo-
vorni vodja del mora imeti vsaj V. stopnjo
strokovne izobrazbe za opravljanje del z naj-
manj 5 let delovnih izkušenj na takih ali po-
dobnih delih,

– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglav-
ja 10.

17. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Mirjam Rejc,
inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-8300. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

18., 19.
Direkcija RS za ceste

Ob-4335
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in dobava ver-
tikalne prometne signalizacije za potre-
be interventne zamenjave in za potrebe
obnove na državnih cestah v Republiki
Sloveniji - ugotavljanje sposobnosti.

Ocenjena vrednost: 90,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
priložiti dokumente in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (Poglavje
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: 12 mesecev po dnevu
sklepa o priznanju sposobnosti.

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.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno 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 račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 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 označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za ugotavljanje sposob-
nosti za oddajo del za izdelavo in dobavo
vertikalne prometne signalizacije“. M.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

13. 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.

14. 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).

15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

16. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti in pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik so:

– vertikalna prometna signalizacija mora
biti izdelana v skladu s tehničnimi pogoji,
katerim morajo ustrezati tudi zahtevani vzor-
ci,

– ustreznost detajlov pritrditev vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z ve-
trom,

– ustrezna statična presoja vertikalne
prometne signalizacije za obremenitev z ve-
trom,

– ustrezna potrdila in poročila za verti-
kalno prometno signalizacijo v skladu z zah-
tevami navodil ponudnikom,

– reference ponudnika: v zadnjih petih
letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu,
ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela,
podobna razpisanim delom in sicer na avto-
cestah, glavnih cestah, regionalnih cestah
ali na lokalnih cestah,

– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-
delovali pri izvedbi javnega naročila: odgo-
vorni vodja del mora imeti vsaj V. stopnjo
strokovne izobrazbe za opravljanje del z naj-
manj 5 let delovnih izkušenj na takih ali po-
dobnih delih,

– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglav-
ja 10.

17. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Mirjam Rejc,
inž.grad., 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 odpira-
nja ponudb.

18., 19.
Direkcija RS za ceste

Ob-4336
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in dobava var-
nostnih ograj za potrebe interventne za-
menjave in za druge potrebe na držav-
nih cestah v Republiki Sloveniji - ugotav-
ljanje sposobnosti.

Ocenjena vrednost: 70,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
priložiti dokumente in izpolniti obrazce, zah-
tevane v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

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: 12 mesecev po dnevu
sklepa o priznanju sposobnosti.

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.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno 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 račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 28. 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 označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za ugotavljanje sposob-
nosti za oddajo del za izdelavo in varnostnih
ograj“. A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 6. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
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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.

13. 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.

14. 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 dokumenta-
ciji (poglavju 10).

15. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

16. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti in pogoji, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik so:

– varnostna ograja mora biti izdelana v
skladu s tehničnimi pogoji,

– ustrezna potrdila in poročila za varnost-
ne ograje v skladu z zahtevami navodil po-
nudnikom,

– reference ponudnika: v zadnjih petih
letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu,
ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela,
podobna razpisanim delom in sicer na avto-
cestah, glavnih cestah, regionalnih cestah
ali na lokalnih cestah,

– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo so-
delovali pri izvedbi javnega naročila: odgo-
vorni vodja del mora imeti vsaj V. stopnjo
strokovne izobrazbe za opravljanje del z naj-
manj 5 let delovnih izkušenj na takih ali po-
dobnih delih,

– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglav-
ja 10.

17. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Aleš Merkun,
grad. teh., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-8300. Rok v
katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa je 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

18., 19.
Direkcija RS za ceste

Ob-4337
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, tel. št.: 062 608-692, 062
608-699, telefaks 062 608-693.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi za potrebe
učencev OŠ Rače (40 km/dan) in OŠ
Fram (80 km/dan), za šolsko leto
1999/2000, ocenjena vrednost
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na območju šolskega
okoliša OŠ Rače in OŠ Fram - skladno z
razpisno dokumentacijo.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: da; zahtevajo se ustrezne
strokovne kvalifikacije izvajalca storitev -
šofer;

b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja storitev je mogoča v
dveh sklopih in sicer ločeno za:

- prevoz učencev za potrebe OŠ Rače,
- prevoz učencev za potrebe OŠ Fram,

kot sledi:

Zap. Osnovna Relacija Okvirni čas Število
št. šola odhoda km

 1. Rače Zg. Gorica - Sp. Gorica - Podova - Brezula - Sp. Rače
(Ptujska cesta) - Rače 6.50  5
Cesta na Agrarno (Hotinja vas) - Rače 7.05  5
Zg. Gorica - Sp. Gorica - Podova - Brezula - Sp. Rače
(Ptujska cesta) - Rače 7.25  5
KZ Rače (Ljubljanska c.) - gost. Pri ostanju - Ješenca
(Ob železnici - Ul. bratov Turjakov) - Rače 7.40  2,5
Rače - Sp. Rače (Ptujska cesta) - Brezula - Podova - Sp.
Gorica - Zg. Gorica  12.30  5
Rače - Sp. Rače (Ptujska cesta) - Brezula - Podova - Sp.
Gorica - Zg. Gorica  13.30  5
KZ Rače (Ljubljanska c.) - gost. Pri kostanju - Ješenca
(Ob železnici - Ul. bratov Turjakov) - Rače  13.50  2,5
Rače - Cesta na Agrarno (Hotinja vas)  14.10  5
Rače - Sp. Rače (Ptujska cesta) - Brezula - Podova -
Sp. Gorica - Zg. Gorica  14.30  5
Skupaj OŠ Rače  40

 2. Fram Zg. Polskava /gost. Golob/ - Stara Gora - Morje - Fram 6.40  11
Ješenca - Požeg - Fram 7.05  13
Planica - Kopivnik - Fram 7.35  11
Fram - Ješenca - Požeg - Morje - Zg. Polskava
/gost. Golob/ 12.35  18
Fram - Ješenca - Požeg - Morje 13.15  16
Fram - Kopivnik - Planica 13.30  11
Skupaj OŠ Fram  80

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanje storitve: od 1. septembra 1999
do zaključka šolskega leta 1999/2000.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra-
če.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 11. ju-
nija 1999, do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: najkasneje do petka,
18. junija 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače, s pripisom: “Ponudba
za izvajanje šolskih prevozov v šol. list
1999/2000 - Ne odpiraj!“

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 21. junija 1999, ob 8. uri, na
naslovu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
2327 Rače, v sejni sobi.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
snimi pogoji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, ki mu bo priznana sposobnost:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti - umakniti ponudbe po iz-
teku roka za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi s ponudbo pri Simoni Antolič, tel. št.:
062 608-699.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20.
Občina Rače-Fram

Št. 2.0.-1628/99 Ob-4338
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, faks
061/29-14822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Izdelava PGD, PZI obnova proge na
odseku:

– od postaje Ponikva do postaje Pra-
gersko (levi in desni tir),

– levi in desni tir postaje Pragersko z
vsemi pripadajočimi kretnicami,

– od postaje Hoče do postaje Mari-
bor (levi in desni tir).
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Ocenjena vrednost 85,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Proga Zidani Most–Ma-

ribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic:

Potrebna je:
– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije železniškega

prometa,
– poznavanje projektiranja in gradnje

prog.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, kont. oseba je Mi-
lenko Ćučić, univ. dipl. inž. gr. tel.
061/291-4585, faks 061/729-14-822.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 6. 1999 od
9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 45.000
SIT na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 12. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana
(soba 207).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 7. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic (Ste-
klena dvorana).

12. 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%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do preteka opcije ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili za-
kona o izvrševanju proračuna RS in navodili
o izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. 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.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– najnižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference – 40%,
– krajši rok izdelave – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije o naročilu dobijo ponudniki
na naslovu, pri Milenku Ćučiču, univ. dipl.
inž. gr.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1308/99 Ob-4376
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
faks 061/132-40-74.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
nadzora gradbenih in elektromontažnih
del pri gradnji transformatorskih postaj
SN/NN z SN in NN vodi na območju JP
Elektro Ljubljana, d.d., v letu 1999.

Ocenjena vrednost razpisa znaša
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: področje javnega pod-
jetja Elektro Ljubljana, d.d.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov (ZGO).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: kot v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: upoštevane bodo tudi delne
ponudbe vendar pa mora delna ponudba
obsegati vsa razpisana dela strokovnega
nadzora za območje vsaj ene poslovne
enote.

7. (a)
(b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodbeni stranki se
dogovorita, da bosta določili začetek del in
termine za opravljanje del nadzora za vsak
objekt naročnika posebej.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16/VI na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Datum , do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 4. 6. 1999 do
14. ure.

(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 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, d.d., št. 50102-601-90004.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 18. 6. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 1999 ob
9. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56
/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od te objave.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

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 je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– BON 1, BON 2 oziroma 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.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 80 dni od dneva te objave.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– skupna ponudbena vrednost,
– reference ponudnika o opravljenih de-

lih s področja razpisanih del v javnem pod-
jetju Elektro Ljubljana, d.d.,

– reference ponudnika o opravljenih de-
lih s področja razpisanih del v drugih elek-
trogospodarskih družbah Slovenije.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 11. 6. 1999.

19., 20.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.
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Ob-4382
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, faks 063/703-28-16.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za kanalizacijo Vransko:

– idejni projekt (IP),
– projekt za pridobitev gradbenega

dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI),
– investicijski program,
– geodetski posnetki.
Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000

SIT.
4. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega po-

nudnika in na območju občine Vransko.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 5 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
tel. 063/703-280, kontaktna oseba Alek-
sander Borštner

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 5.000
SIT na ŽR Občina Vransko št.
50750-630-10334, z navedbo “Javni raz-
pis kanalizacija Vransko”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 17. 6. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 6. 1999 ob 11. uri, Občina Vransko,
Vransko 59, 3305 Vransko, 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 10% od vrednosti javnega razpisa, ki mo-
ra 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: pogoji, opredelje-
ni v v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

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 dostaviti dokazila navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila v
razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Vransko

Št. 011-04-20/98 Ob-4385
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: PZI: projekt modernizacije
regionalne ceste RT-909/1128 Vresje
Sorica od km 2+000 do km 4+600.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vresje–Sorica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (Poglavje
10).

6.
7. (a), (b)
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.
061/178-8336, 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 račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 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- PZI: projekt
modernizacije regionalne ceste
RT-909/1128 Vresje Sorica od km 2+000
do km 4+600.”-K.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6. 1999
ob 9. 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
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: 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: 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. 110-1/99 Ob-4419
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske-
ga programa za odsek Razdrto–Vipava;
HC Vipava–Podnanos.

Ocenjena vrednost naročila je
3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vipava–Podnanos.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: ZJN –
uredba o enotni metodologiji za izdelavo
programa za javna naročila investicijskega
značaja.

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: rok dokončanja del je
1 mesec 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
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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 18. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 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 18. 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 Izdelava investicijskega programa za od-
sek Razdrto–Vipava; HC Vipava–Podnanos“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. 

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 6. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II. 

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 90.000 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 Tomaž Košič,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 17 88 372, faks
17 88 326. 

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4420
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zasaditev obcestnega
prostora AC odseka Malence – Šentja-
kob.

Ocenjena vrednost naročila je
56,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Malence – Šentjakob.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja 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: december 2000.
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 29. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.000 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 29. 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 Zasaditev obcestnega prostora AC odse-
ka Malence–Šentjakob“ Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja. 

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 29. 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 1,680.000 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost. 

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 Jure Plešec,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 17 88 441, faks
17 88 378. 

19., 20. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4421
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Fram–Slivnica–
BDC; monitoring vod.

Ocenjena vrednost naročila je
22,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Fram–Slivnica–
BDC.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
varstvu okolja.

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: končno poročilo za jav-
nost je potrebno oddati v 28 mesecih 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 29. 6. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
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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 29. 6. 1999 do 9.30.

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 AC Fram–Slivnica–BDC; monitoring vod“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. 

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 29. 6. 1999 ob
10. 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 660.000 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 Vladimir Breš-
čak, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ulica Talcev 24, Maribor, tel. 062
224 559, faks 062 224 549. 

19., 20. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4424
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: poročilo o vplivih na okolje
za cestno povezavo Mengeš–Vodice.

Ocenjena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mengeš–Vodice.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja 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: rok izdelave osnutka po-
ročila o vplivih na okolje je do razgrnitve os-
nutka LN, predloga pa do izdelave predloga
LN. Celoten rok izdelave je vezan na termin-
ski potek priprave LN, predvidoma 90 dni. 

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 18. 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 18. 6. 1999 do 9.30.

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 Poročilo o vplivih na okolje za cestno
povezavo Mengeš – Vodice“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja. 

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 6. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II. 

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 180.000 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost. 

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 Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13 625 25,
faks 136 25 44. 

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil obljavljen 30. 4. 1999 pod št.
30-31/99.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 426/99 Ob-4450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Šolski center Rudolf Maister, Novi
trg 41a, 1241 Kamnik, faks 817-114.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih pro-
storov, ca. 4900 m2.

Vrednost: 6,300.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Kamnik.
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: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dve leti (1. 9. 1999–
31. 8. 2001).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Šol-
ski center Rudolf Maister, Novi trg 41a,
1241 Kamnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
50140-603-51322.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 6. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ŠCRM Kamnik, Novi trg 41a,
Kamnik (za razpis: čiščenje).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 6. 1999 ob 14. uri, v ŠCRM Kamnik, v
učilnici 17.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% ponud-
bene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba za dobo dveh let.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe do 14. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Franci
Kimovec.

19., 20.
Šolski center Rudolf Maister Kamnik

Št. 286/99 Ob-4462
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska filharmonija, Kongresni trg
10, 1000 Ljubljana, faks 061/213-640.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kongresni trg
10.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: odgovorni delavci ponudnika
morajo izpolnjevati pogoje po zakonu o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86
in Ur. l. RS, št. 59/96).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96),
pravilnik o podrobni vsebini projektne doku-
mentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora v ponudbi poimensko navesti
odgovornega vodjo projekta in vse odgo-
vorne projektante z njihovimi pooblastili.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predviden pričetek del
je 20. 7. 1999, predviden zaključek del je
20. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dobijo interesen-
ti v Slovenski filharmoniji na Kongresnem
trgu 10 v Ljubljani.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 1. 6. 1999 do
vključno 15. 6. 1999, vsak delovni dan med
9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje stroškov razpisne
dokumentacije mora interesent vplačati

25.000 SIT na žiro račun Slovenske filhar-
monije, št. 50100-603-40690.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
oddati do 30. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba oddati
osebno v tajništvu Slovenske filharmonije
na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 6. 1999 ob
12.30, v mali dvorani Slovenske filharmoni-
je na Kongresnem trgu 10 v Ljubljani.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora za resnost ponudbe predlo-
žiti bančno garancijo v višini 1,200.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opravljeno delo
bo plačano na podlagi začasnih in končne
situacije. Rok plačila situacij je 60 dni.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: opcija po-
nudbe mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ostale
informacije lahko dobijo interesenti na Slo-
venski filharmoniji, pri Jelki Ladiha (tel.
061/213-619).

19., 20.
Slovenska filharmonija

Zbiranje ponudb

Št. 681/99 Ob-4435

Zbiranje ponudb
za prenovitvena dela in nakup opreme

Prenova ženske garderobe in nakup
opreme

Preureditev študijske sobe
Oprema študijske sobe
Obnova frizerskega in maskerskega sa-

lona in nakup opreme
Ureditev glavnega foyerja
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku, v tajništvu tehničnih
služb pri Lidiji Toroš, tel. 061/221-462 od
31. 5. 1999 do 10. 6. 1999, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure ali jo zahtevajo po
faksu 061/223-885 in prejmejo po pošti.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 11. 6. 1999 do 10. ure po pošti,
na naslov naročnika ali osebno v vložišče
naročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za prenovi-
tvena dela.

Izvajanje del bo potekalo od 1. 7. 1999
do 20. 8. 1999.

Odpiranje ponudb bo 11. 6. 1999 ob
10. uri na sedežu naročnika.

Merila za dodelitev naročila, omejitve, li-
mitne cene, navodila in natančna specifikaci-
ja so navedena v razpisni dokumentaciji.

SNG Drama Ljubljana

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. 044-01/95-1/5 Ob-4223
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št.
telefaksa: 061/12-58-160.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– reference ponudnika za razpisan ma-

terial v okviru razpisnih pogojev,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: izbrani ponudniki so

oddali ponudbe, ki najbolj ustrezajo objav-
ljenim merilom (cena, reference ponudnika
za razpisan material v okviru razpisnih po-
gojev, plačilni pogoji, dobavni rok, in dodat-
ne ugodnosti). Ponudba CHEMO d.d. je
bila izločena iz obravnave najugodnejšega
ponudnika zaradi tega, ker v svoji ponudbi
pri prvem in četrtem segmentu ne nudi zah-
tevanih fiksnih cen, pri drugem in tretjem
segmentu pa navedeni ponudnik ni oddal
celovite ponudbe (manjkajo posamezne po-
stavke).

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naro-
čilo dodeljeno:

– segment 1: Nakup pisarniškega mate-
riala - Piramida d.o.o., Polje 10, 1410 Za-
gorje,

– segment 2: Nakup čistil - Mavrica d.d.,
Resljeva 1, 1000 Ljubljana,

– segment 3: Nakup papirne konfekcije
- D.B.Comp d.o.o., Kolarjeva 47, 1000
Ljubljana,

– segment 4: Nakup pisemskih ovojnic -
Piramida d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje.

6. a) Kraj dobave: Šubičeva 4, Ljublja-
na.

b)
7. Pogodbena vrednost:
– segment 1: 3,749.433 SIT,
– segment 2: 5,326.148,10 SIT,
– segment 3: 8,346.000 SIT,
– segment 4: 11,406.600 SIT.
V pogodbenih vrednostih je vključen ve-

ljavni prometni davek.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– segment 1: 9,
– segment 2: 8,
– segment 3: 10,
– segment 4: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja, najnižja:
– segment 1: 13,154.895 SIT,

3,749.433 SIT,
– segment 2: 33,913.673,50 SIT,

5,326.148,10 SIT,
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– segment 3: 17,223.330 SIT,
8,346.000 SIT,

– segment 4: 13,380.300 SIT,
11,406.600 SIT.

V ponudbenih vrednostih je vključen ve-
ljavni prometni davek.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1265.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-4255
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo kompozitnih izolatorjev s pripadajočo
obešalno opremo na objektih ELES-a (10%
delež),

– pozitivne reference proizvajalca kom-
pozitnih izolatorjev s pripadajočo obešalno
opremo na objektih ELES-a (17% delež).

Izbrani dobavitelj je po zgoraj navedenih
merilih prejel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za dobavo kompozitnih izo-
latorjev s pripadajočo obešalno opremo, se
kot najugodnejša ponudba izbere ponudba
ponudnika Dalen, d.o.o., Šlandrova 10,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Kleče Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bmo dobaviti: dobava kompozitnih izola-
torjev in pripadajočega obešalnega ma-
teriala po specifikaciji iz ponudbene do-
kumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
12,732.073,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje ponudbe:

16,118.130 SIT, vrednost najnižje ponud-
be 12,732.073,20 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.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 81-33/287 Ob-4256
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– sistem zagotavljanja kvalitete,
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstna dela na objektih ELES-a,

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Esotech d.d., Preloška
c. 1, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: elek-

tromontažna dela pri zamenjavi VN opre-
me, naprav zaščite in vodenja v 400 kV
in 110 kV stikališču v RTP Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
12,420.193,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najnižje in najvišje ponud-

be: 12,420.193,20 SIT, 16,658.046,91
SIT.

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

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 14, z dne
12. 3. 1999, Ob-2351.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 81-33/280 Ob-4257
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
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:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za to-

vrstna dela na objektih ELES-a,
– potrjene pozitivne reference ponudni-

ka in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: izvajanje splošnih grad-
benih del Jazbec Karl s.p., Žetale 14A,
2287 Žetale.

6. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-

bena dela pri zamenjavi VN opreme, na-
prav zaščite in vodenja v 400 kV in 110
kV stikališču v RTP Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
15,624.973,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,547.625
SIT.

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

be: 15,624.973,50 SIT, 22,539.677 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 14, z dne
12. 3. 1999, Ob-2350.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 0048-308/47-97 Ob-4258
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe,
glede na sposobnost, priznano z javnim raz-
pisom za izbiro izvajalcev s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za dobavo osnovne-

ga materiala, za izdelavo uniform ter za iz-
delavo vseh vrst policijskih uniform in do-
datkov (Ur. l. RS, št. 18/98, objava št.
1056) in delnim ponovnim javnim razpisom
za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za dobavo osnovnega ma-
teriala, za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur.
l. RS, št. 45/98, objava št. 3521).

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na poziv k oddaji ponudbe je prispelo
30 ponudb, vse pravočasno prispele in pra-
vilno opremljene. Pri pregledu ponudb je
komisija ugotovila, da je bil eden od ponud-
nikov v stečaju, zato je ponudbo tega po-
nudnika, na podlagi 1. točke, drugega od-
stavka, 40. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) izločila. Naročnik je
pri ocenjevanju ponudb upošteval seštevek
doseženih točk, ki so jih ponudbe dosegle
na osnovi ponderiranih meril (za finančno
stanje, za reference na področju javnih na-
ročil, za urejenost sistema kakovosti, garan-
cijski rok, rok za odpravo napak in za kvali-
teto vzorca) ob podelitvi sposobnosti na jav-
nem razpisu za izbiro izvajalcev s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti in na delnem
ponovnem javnem razpisu za izbiro izvajal-
cev s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti ter seštevek doseženih točk na osnovi
ponderiranih meril, ki so jih ponudbe dose-
gle (za ceno in dobavni rok) v tem pozivu k
ponudbi. Upoštevajoč vsa ponderirana me-
rila iz razpisne dokumentacije je naročnik
izbral najugodnejše ponudnike za posamez-
ne artikle oziroma točke iz razpisne doku-
mentacije, in sicer:

– MTT Tkanine d.o.o. za artikel št. 1004;
– Merinka Tkanina d.o.o. za artikla št.

1010 in 1011;
– Tekstina d.d. za artikla št. 1020 in

1021;
– Part d.o.o. za artikle št. 1200-1,

1200-10, 1200-11, 1200-2, 1200-3 in
1200-5;

– Uni & Forma d.o.o. za artikle št. 2003,
2018, 2022, 2022-1, 2050, 2055-1,
2055-2, 2056, 2060-1, 2060-2, 2063-1,
2063-2, 2066, 2075 in 2078;

– Kroj d.d. za artikle št. 2007, 2018-1,
2041, 2058, 3001, 3001-1, 3003 in
3005;

– Konfekcija Mont d.d. za artikel št.
2014;

– Arex d.o.o. za artikel št. 2033;
– Kara – Rizmal Marija s.p. za artikla št.

2070-1 in 2070-2;
– Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija s.p.

za artikle št. 2101, 2105, 2112 in 2115;
– Polzela tovarna nogavic d.d. za artikla

št. 2132-1 in 2132-2;
– Prevec Dragica – Pletiljstvo in šiviljstvo

s.p. za artikel št. 5005-1 in 5005-2;
– Grona d.o.o. za artikle št. 5010-1,

5010-2, 5020 in 6080;
– Alpina Žiri d.d. za artikle št. 6014,

6020, 6050 in 6055;
– Čevljarstvo Dolenc Janez s.p. pogoj-

no za artikel št. 6024;
– Toko – Line d.d. za artikel št. 8001;
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– Induplati plasting d.o.o. za artikel št.
8010;

– Rock – Rok Zelinka s.p. za artikel št.
8015;

– Compaco d.o.o. pogojno za artikel št.
8036.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

MTT Tkanine d.o.o., Ul. Kraljeviča Mar-
ka 19, 2000 Maribor,

Merinka tkanina d.o.o., Žitna ul. 12,
2000 Maribor,

Tekstina d.d., Tovarniška 15, 5270 Aj-
dovščina,

Part d.o.o., Na Herši 16, 1210 Ljublja-
na,

Uni & Forma d.o.o., Motnica 7, 1236
Trzin,

Kroj d.d., Tržaška c. 118, 1000 Ljublja-
na,

Konfekcija Mont d.d., Kozje 8, 3260
Kozje,

Arex d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjer-
nej,

Kara – Rizmal Marija s.p., Dobrteša vas
53/b, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,

Pletilstvo Jakopina – Kepic Mija s.p.,
Dvorje 22, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

Polzela tovarna nogavic d.d., Polzela
171, 3313 Polzela,

Prevec Dragica – Pletiljstvo in šiviljstvo
s.p. Depala vas 54, 1230 Domžale,

Grona d.o.o. Črnc 50 a, 8250 Brežice,
Alpina Žiri d.d. Strojarska 2, 4226 Žiri,
Čevljarstvo Dolenc Janez s.p., Dragonja

vas 1/a, 2326 Cirkovce,
Toko – Line d.d., Slamnikarska 1, 1230

Domžale,
Induplati Plasting d.o.o. Kamniška 24,

1230 Domžale,
Rock – Rok Zelinka s.p., Vojkova 58,

1000 Ljubljana,
Compaco d.o.o., Koroška 46, 3320 Ve-

lenje.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

1. tkanina za uniforme delovne (artikel
1004), 3223 m,

2. tkanina za hlače letne (artikel 1010),
5050 m,

3. tkanina za hlače zimske (artikel 1011),
770 m,

4. tkanina za srajce modra (artikel
1020), 12700 m,

5. tkanina za srajce siva - armirana (arti-
kel 1021), 690 m,

6. emblem POLICIJA - vezen (artikel
1200-1), 8335 kosov,

7. našitek POLICIJA - vezen, mali (arti-
kel 1200-10), 4500 kosov,

8. našitek POLICIJA - vezen, velik (arti-
kel 1200-11), 3535 kosov,

9. emblem MNZ - vezen (artikel 1200-2),
8335 kosov,

10. emblem SPŠ - vezen (artikel
1200-3), 125 kosov,

11. emblem UKS - vezen (artikel
1200-5), 135 kosov,

12. plašč dežni (artikel 2003), 160 ko-
sov,

13. bunda modra (artikel 2007), 623
kosov,

14. vetrovka s podlogo - UKS (artikel
2014), 120 kosov,

15. anorak dežni (artikel 2018), 1546
kosov,

16. anorak dežni z napisom POLICIJA
(artikel 2018-1), 100 kosov,

17. uniforma delovna (artikel 2022), 674
kosov,

18. hlače delovne uniforme (artikel
2022-1), 405 kosov,

19. podobleka termo (artikel 2033), 205
kosov,

20. kombinezon delovni - UKS (artikel
2041), 400 kosov,

21. jopič vetrni (artikel 2050), 1125 ko-
sov,

22. suknjič svečan-enoredni (artikel
2055-1), 173 kosov,

23. suknjič svečan-dvoredni (artikel
2055-2), 25 kosov,

24. suknjič delovni (artikel 2056), 800
kosov,

25. hlače-zimske (artikel 2060-1), 536
kosov,

26. hlače-letne (artikel 2060-2), 4253
kosov,

27. krilo-zimsko (artikel 2063-1), 50 ko-
sov,

28. krilo-letno (artikel 2063-2), 205 ko-
sov,

29. obleka službena (artikel 2058), 150
kosov,

30. hlače dežne (artikel 2066), 68 ko-
sov,

31. kravata modra-regatka (artikel
2070-1), 4479 kosov,

32. kravata modra-samovezna (artikel
2070-2), 270 kosov,

33. narokavniki beli (artikel 2075), 300
parov,

34. prevleka bela (artikel 2078), 800
kosov,

35. pulover zimski moder (artikel 2101),
2468 kosov,

36. pulover letni (artikel 2105), 3404
kosov,

37. šal volnen (artikel 2112), 240 ko-
sov,

38. podkapa (artikel 2115), 410 kosov,
39. nogavice-letne (artikel 2132-1),

19020 parov,
40. nogavice-zimske (artikel 2132-2),

9510 parov,
41. kapa s ščitnikom-modra (artikel

3001), 3319 kosov,
42. kapa s ščitnikom-svečana (artikel

3001-1), 48 kosov,
43. kapa s ščitkom (artikel 3003), 102

kosov,
44. kapa planinska (artikel 3005), 530

kosov,
45. puli bombažni-siv (artikel 5005-1),

148 kosov,
46. puli bombažni-se (artikel 5005-2),

180 kosov,
47. majica siva (artikel 5010-1), 728 ko-

sov,
48. majica siva-se (artikel 5010-2), 180

kosov,
49. majica modra z ovratnikom (artikel

5020), 318 kosov,
50. čevlji terenski-VIBRAM podplat (arti-

kel 6014), 484 parov,
51. čevlji polvisoki moški-VIBRAM pod-

plat (artikel 6020), 1782 parov,

52. škornji za motorista (artikel 6024),
50 parov,

53. čevlji nizki moški-poliuretanski pod-
plat (artikel 6050), 3901 parov,

54. čevlji nizki moški-usnjen podplat (ar-
tikel 6055), 990 parov,

55. copati športni za pomožnega polici-
sta (artikel 6080), 160 parov,

56. nahrbtnik (artikel 8001), 618 kosov,
57. krilo šotorsko (artikel 8010), 205

kosov,
58. podloga za spalno vrečo (artikel

8015), 160 kosov,
59. čelada za motorista zaprta z mikro-

komb. (artikel 8036), 50 kosov.
7. Pogodbena vrednost: (vse cene so

brez prometnega davka)
– 2,900.700 SIT (MTT Tkanine d.o.o.),
– 9,598.000 SIT (Tekstina d.d.),
– 64,218.430 SIT (Uni & Forma d.o.o.),
– 28,055.000 SIT (Kroj d.d.),
– 1,116.800 SIT (Pletilstvo in

šiviljstvo-Dragica Prevec s.p.),
– 47,801.330 SIT (Alpina d.d.),
– 3,031.400 SIT (Grona d.o.o.),
– 1,127.500 SIT (Induplati plasting

d.o.o.),
– 7,964.800 SIT (Merinka tkanina

d.o.o.),
– 4,368.497 SIT (Part d.o.o.),
– 3,058.800 SIT (Konfekcija Mont d.d.),
– 1,312.000 SIT (Arex d.o.o.),
– 2,389,746 SIT (Kara-Rizmal Marija

s.p.),
– 30,098,320.00 SIT (Pletilstvo

Jakopina-Kepic Mija s.p.),
– 8,939.400 SIT (Polzela d.d.),
– 845.000 SIT (Čevljarstvo Dolenc Jan-

ez s.p.),
– 2,224.800 SIT (Toko-Line d.d.),
– 518.560 SIT (Rock - Rok Zelinka s.p.),
– 5,250.000 SIT (Compaco d.o.o.).
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-

nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: s podizvajalci nastopa ponudnik:

– Uni & Forma d.o.o., in sicer v vredno-
sti 30,570.622 SIT;

– Grona d.o.o., in sicer v vrednosti
1,757.400 SIT;

– Arex d.o.o., in sicer v vrednosti
590.400 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 30.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (vse cene so brez prometnega davka):
Za artikel 1004:
– vrednost najnižje ponudbe: 895 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 900 SIT;
Za artikel 1010:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.350 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.550 SIT;
Za artikel 1011:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.490 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.660 SIT;
Za artikel 1020:
– vrednost najnižje ponudbe: 688 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 715 SIT;
Za artikel 1021:
– vrednost najnižje ponudbe: 690 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 750 SIT;
Za artikel 1200-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 171,50

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 188,65

SIT;
Za artikel 1200-10:
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– vrednost najnižje ponudbe: 44,10 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 48,51 SIT;
Za artikel 1200-11:
– vrednost najnižje ponudbe: 58,80 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 64,68 SIT;
Za artikel 1200-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 294 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 323,40

SIT;
Za artikel 1200-3:
– vrednost najnižje ponudbe: 308,70

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 339,57

SIT;
Za artikel 1200-5:
– vrednost najnižje ponudbe: 323,40

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 355,74

SIT;
Za artikel 2003:
– vrednost najnižje ponudbe: 13.180

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 13.300

SIT;
Za artikel 2007:
– vrednost najnižje ponudbe: 16.400

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 17.450

SIT;
Za artikel 2014:
– vrednost najnižje ponudbe: 21.500

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 25.490

SIT;
Za artikel 2018:
– vrednost najnižje ponudbe: 9.980 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 10.580

SIT;
Za artikel 2018-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 12.130

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 13.700

SIT;
Za artikel 2022:
– vrednost najnižje ponudbe: 9.000 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 9.350 SIT;
Za artikel 2022-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.850 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 4.085 SIT;
Za artikel 2033:
– vrednost najnižje ponudbe: 6.400 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 6.860 SIT;
Za artikel 2041:
– vrednost najnižje ponudbe: 11.540

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 11.890

SIT;
Za artikel 2050:
– vrednost najnižje ponudbe: 6.980 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 7.500 SIT;
Za artikel 2055-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 10.125

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 13.500

SIT;
Za artikel 2055-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 10.125

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 14.900

SIT;
Za artikel 2056:
– vrednost najnižje ponudbe: 11.425

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 12.700

SIT;

Za artikel 2060-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.220 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.400 SIT;
Za artikel 2060-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.220 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.400 SIT;
Za artikel 2063-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 2.860 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.100 SIT;
Za artikel 2063-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 2.860 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.100 SIT;
Za artikel 2058:
– samo ena ponudba: 24.560 SIT;
Za artikel 2066:
– vrednost najnižje ponudbe: 5.200 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 6.330 SIT;
Za artikel 2070-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 494 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 575 SIT;
Za artikel 2070-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 550 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 675 SIT;
Za artikel 2075:
– vrednost najnižje ponudbe: 480 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 590 SIT;
Za artikel 2078:
– vrednost najnižje ponudbe: 590 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 595 SIT;
Za artikel 2101:
– vrednost najnižje ponudbe: 4.620 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 5.500 SIT;
Za artikel 2105:
– vrednost najnižje ponudbe: 4.580 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 4.950 SIT;
Za artikel 2112:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.500 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 2.145 SIT;
Za artikel 2115:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.400 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.815 SIT;
Za artikel 2132-1:
– samo ena ponudba: 310 SIT;
Za artikel 2132-2:
– samo ena ponudba: 320 SIT;
Za artikel 3001:
– vrednost najnižje ponudbe: 2.200 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 2.450 SIT;
Za artikel 3001-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 2.200 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 2.680 SIT;
Za artikel 3003:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.200 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.280 SIT;
Za artikel 3005:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.500 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.640 SIT;
Za artikel 5005-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.350 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.390 SIT;
Za artikel 5005-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.450 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.500 SIT;
Za artikel 5010-1:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.750 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1.990 SIT;
Za artikel 5010-2:
– vrednost najnižje ponudbe: 1.980 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 2.000 SIT;
Za artikel 5020:
– vrednost najnižje ponudbe: 2.550 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 2.790 SIT;
Za artikel 6014:
– samo ena ponudba: 12.400 SIT;
Za artikel 6020:

– samo ena ponudba: 10.700 SIT;
Za artikel 6024:
– samo ena ponudba: 16.900 SIT;
Za artikel 6050:
– vrednost najnižje ponudbe: 4.330 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 4.400 SIT;
Za artikel 6055:
– vrednost najnižje ponudbe: 5.200 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 5.900 SIT;
Za artikel 6080:
– samo ena ponudba: 3.390 SIT;
Za artikel 8001:
– vrednost najnižje ponudbe: 3.600 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3.820 SIT;
Za artikel 8010:
– samo ena ponudba: 5.500 SIT;
Za artikel 8015:
– samo ena ponudba: 3.241 SIT;
Za artikel 8036:
– vrednost najnižje ponudbe: 105.000

SIT,
– vrednost najvišje ponudbe:

132.536,41 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS, št.
18, z dne 6. 3. 1998, objava št. 1056 in
Uradni list RS, št. 45, z dne 12. 6. 1998,
objava št. 3521.

13. Datum poziva k oddaji ponudbe:
1. 3. 1999.

Ministrstvo
za notranje zadeve

Ob-4259
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup goriv, ma-
ziv in filtrov - ponovitev.

3. Datum izbire: odpiranje 13. 4. 1999
in ocenjevanje 5. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– sklop 1: Petrol, d.d., Dunajska 50,
Ljubljana,

– sklop 2 in sklop 3: Horizont, d.o.o.,
Vodovodna 30/C, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik;
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:  ocenjene
vrednosti sklopov:

– sklop 1: 4,775.584 SIT,
– sklop 2: 13.487.957 SIT,
– sklop 3: 153.360 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
sta trgovsko podjetje.

9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 4,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 5,106.500 SIT, 4,775.584

SIT,
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– sklop 2: 13,569.008 SIT,
13,487.957 SIT,

– sklop 3: 137.014 SIT, 135.360 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-1829.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 80/99 Ob-4260
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dobavni rok, ponudbena cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tamček M&M d.o.o., Ljub-
ljana.

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

trebno dobaviti: smetarsko vozilo za po-
biranje in transport odpadkov, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 22,184.623
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,395.902 SIT, 22,184.623 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 13, z dne 5. 3. 1999, Ob-1488.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

Ob-4261
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): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev

3. Datum izbire: 20.05. 1999
Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izva-
jalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– cena do 30 točk: najnižja cena = 30
točk, najvišja cena = 0 točk, vmesne cene
dobijo sorazmerni delež točk, zaokrožen na
dve decimalni mesti,

– reference v centrih kontrole letenja v
Evropi, ZDA, Kanadi in Avstraliji za istovrst-
na dela  (1 center = 1 referenca, ne glede
na število instaliranih sistemov) do 70 točk:
največ referenc = 70 točk, najmanj refe-
renc = 0 točk, vmesnemu številu referenc
pripada  sorazmerni delež točk, zaokrožen
na dve decimalni mesti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SMART-COM d.o.o.,
Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: digitalni registrator go-
vornih zvez.

7. Pogodbena vrednost: 14.530.855,35
SIT.

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

be: 23.675.835,00 SIT; 14.530.855,35
SIT

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 23. 4. 1999, Ob-2903.

14.
Uprava Republike Slovenije

 za zračno plovbo

Št. 64000-0006/99 Ob-4303
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gori-
ca, telefaks 061/777-697.

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

3. Datum izbire: 20. 5. 1995.
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: Učilna, d.o.o., Pokljukarje-
va 39, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Nova osnovna šola v
Višnji Gori.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema nove osnovne šo-
le in telovadnice in učila.

7. Pogodbena vrednost: 41,112.132,35
SIT.

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

be: 48,912.740 SIT, 40,000.000 SIT.
11., 12.,
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2357.

Občina Ivančna Gorica

Št. 041/99 Ob-4304
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: naročnik je ugotovil, da je bila od ve-
ljavnih ponudb popolna le ena ponudba,
ker je vsebovala vso ponudbeno dokumne-
tacijo in je ustrezala ostalim zahtevam, ki jih
je naročnik zahteval v razpisni dokumenta-
ciji in navodilih, vendar je bila njena cena
toliko višja od razpisane vrednosti, da je
naročnik po določilih ZJN ni mogel izbrati.
Ostale tri ponudbe niso ustrezale tehničnim
zahtevam v razpisni dokumentaciji.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

JZ RTV Slovenija

Št. 416/99 Ob-4305
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični cen-

ter Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
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):
1. kvaliteta izdelka,
2. reference ponudnika,
3. ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC Konim, d.o.o., Baragova
5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za ultrazvočno
diagnostiko 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 28,172.178
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,172.178 SIT, 13,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2339.

Klinični center Ljubljana

Št. 362-3/99 Ob-4306
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, brezplačna
dostava, dolžina dobavnih rokov, stalna za-
loga, blago izven specifikacije, reference
ponudnika, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ma-
terial sukcesivno.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

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

be: 8,055.711,90 SIT, 11,205.441,60
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 610/99 Ob-4307
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lole Ribar
18, Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena – 45%,
– reference ponudnika – 15%,
– odzivni rok – 10%,
– plačilni pogoji – 5%,
– boniteta podjetja – 15%,
– lastna proizvodnja oziroma proizvod-

nja domačega proizvajalca – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– meso:
· svinjsko: BTM Mozirje,
· meso goveje: 50% Mesarstvo Sušec,

50% Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
· perutnina: Mesarstvo Sušec,
· ribe: BTM Mozirje,
– mesni izdelki: 50% MIP Nova Gorica,

50% Mesarstvo Sušec,
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-

leia, Arja vas,
– brezalkoholne pijače: Engrotuš Celje,
– kruh in pekovski izdelki: Pekarna Pre-

sta,
– sadje in splošno prehrambeno blago:

Era Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Šo-

štanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: stalne dobave prehram-
benih artiklov za menzo Termoelektrar-
ne Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 110,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10., 11., 12., 13.

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.

Št. 091-2-9/99 Ob-4308
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg
2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– tehnična rešitev in kakovost ponudbe,
– ponudbena cena in ostali komercialni

pogoji ter ugodnosti,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska
c. 22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
objekti Medicinske fakultete in povezave
med njimi na območju Vrazovega trga, Za-
loške in Korytkove ceste.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: projektiranje, dobava,
montaža in zagon ISDN telefonskih cen-
tral in pripadajoče opreme ter ureditev
inštalacij in povezav.

7. Pogodbena vrednost: 17,849.541
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,849.541 SIT, 16,915.126,88 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Ob-4309
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

3. Datum izbire: 16. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najustreznejša tehnična rešitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DBSS, d.o.o., Ravne 4, Šo-
štanj.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rekonstrukcija trakov
1.200 mm in dobava potrebne nado-
mestne opreme.

7. Pogodbena vrednost: 39,870.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,870.000 SIT, 30,800.141,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999 Ob-2645.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 4/99 Ob-4310
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16, No-
va Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: cena in druga merila iz razpisne doku-
mentacije.

Javni razpis ni uspel, ker je predložil po-
nudbo samo eden ponudnik.

5.
6. (a), (b)
7. Pogodbena vrednost: – skupina 1. –

sadje – 1,350.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999.

Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 403-4/99 Ob-4311
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev

za izbiro izvajalca za nakup službenega vo-
zila za potrebe pravosodnega organa na po-
dročju Republike Slovenije.

3. Datum izbire: 14. 5. 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: na podlagi
meril iz razpisne dokumentacije (cena, refe-
rence iz naslova javnih naročil, druge ugod-
nosti in garancijski rok) je kot najugodnejši
izbran navedeni ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC Intercar, d.o.o., Barago-
va 5, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: 1 vozilo po zahtevani spe-
cifikaciji iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 8,661.230 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,661.230 SIT, 7,203.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24  z dne 10. 4. 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 703/99 Ob-4312
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cer-

klje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, Cerklje, tel. 064/422-518,
064/428-010, faks 064/421-027.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, najnižji investicijski
stroški in ostala merila, ki so bila navedena
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sezam, posredništvo na po-
dročju prometa blaga in storitev, d.o.o., Gr-
čarjeva ulica 18, Celje.

6. (a) Kraj dobave: napravo se postavi
na komunalno urejeni parceli 974/3 k.o.
Grad.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 14,595.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5 od katerih

so bile 3 veljavne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,900.000 SIT, 21,210.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 354/99 Ob-4313
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 40, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
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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:

I. RTG filmi in kemikalije:
1. Interexport Ljubljana,
2. Sanolabor, Ljubljana.

II. Kontrasti: razpis ni uspel.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 40, Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: RTG filmi in kemikalije.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana

ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: za I. – 6, za

II. – 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– pod I. 14,959.009,75 SIT;

9,443.324,05 SIT,
– pod II. –
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1098.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-4361
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: kakovost blaga, ugodni plačilni pogoji,
ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnomatica, d.o.o., Kidri-
čeva 14b Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Skladišče Zalog, Kri-
va pot 38, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 46.500 kg kontaktni vod-
nik.

7. Pogodbena vrednost: 30,168.479
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 643,50 SIT/kg, 489 SIT/kg.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1076.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 002-01-327/99 Ob-4373
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dor-

nava, 2252 Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: cena 30%, reference 30%, ostale

ugodnosti 40% (razpored opreme, postop-
nost dobave, ugodnosti financiranja).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elan line, d.o.o., Begunje
na Gorenjskem.

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

trebno dobaviti: oprema telovadnice v
sklopu projekta dozidava in adaptacija
Osnovne šole Dornava.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

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

be: 15,913.822 SIT, 7,207.032 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Občina Dornava

Št. 22/99 Ob-4374
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Med-

vode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: cena, celovitost ponudbe, plačilni po-
goji in ostala merila določena z razpisno
dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino pod 3 b) 1 javnega razpisa –
sveže meso, kunčje meso in mesni izdelki –
Ušeničnik Marjan s.p., Mesnica – delikate-
sa, Goričane 14, Medvode;

Za skupino pod 3 b) 2 javnega razpisa –
jajca, perutninsko meso in izdelki iz perutnin-
skega mesa – Ušeničnik Marjan s.p., Mesni-
ca – delikatesa, Goričane 14, Medvode;

Za skupino pod 3 b) 3 javnega razpisa –
ribe in ribji izdelki – Živila Kranj, d.d., Cesta
na Okroglo 3, Naklo;

Za skupino pod 3 b) 4 javnega razpisa –
kruh in pekovsko pecivo – Peks d.o.o., Ki-
dričeva 54, Škofja Loka;

Za skupino pod 3 b) 5 javnega razpisa –
slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni pe-
kovski izdelki – Poslovni sistem Mercator
d.d. Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25,
Ljubljana;

Za skupino pod 3 b) 6 javnega razpisa –
mleko in mlečni izdelki – Mariborska mle-
karna d.d., Osojnikova 5, Maribor;

Za skupino pod 3 b) 7 javnega razpisa –
zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje –
Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5,
Maribor;

Za skupino pod 3 b) 8 javnega razpisa –
konzervirana zelenjava in konzervirano sad-
je – Poslovni sistem Mercator d.d. Trgovina
Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;

Za skupino pod 3 b) 9 javnega razpisa –
domače sadje, sveža zelenjava in med –
Kmetijska zadruga Medvode, Cesta ob Sori
11, Medvode;

Za skupino pod 3 b) 10 javnega razpisa
– južno sadje in suho sadje – Agro-Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana;

Za skupino pod 3 b) 11 javnega razpisa
– sadni sokovi, marmelade in sadne rezine
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3,
Naklo;

Za skupino pod 3 b) 12 javnega razpisa
– osnovna in ostala živila ter dodatki jedem
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina
Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Medvode, Os-
trovrharjeva 2, Medvode.

(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:
– sveže meso, kunčje meso in mesni

izdelki: 4,434.100 SIT,
– jajca, perutninsko meso in izdelki iz

perutninskega mesa: 1,414.770 SIT,
– ribe in ribji izdelki: 258.413 SIT,
– kruh in pekovsko pecivo: 1,422.472

SIT,
– slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni

pekovski izdelki: 447.112 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,340.483

SIT,
– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 312.509 SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervirano

sadje: 307.559 SIT,
– domače sadje, sveža zelenjava in med:

1,438.392 SIT,
– južno sadje in suho sadje: 811.700

SIT,
– sadni sokovi, marmelade in sadne re-

zine: 679.309 SIT,
– osnovna in ostala živila ter dodatki je-

dem: 1,896.046 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sveže meso, kunčje meso in mesni

izdelki: 4,740.050,90 SIT, 3.381.461,10
SIT,

– jajca, perutninsko meso in izdelki iz
perutninskega mesa: 1,439.700 SIT,
1.043.311,90 SIT,

– ribe in ribji izdelki: 1,899.853,10 SIT,
83.767,60 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo: 1,702.670
SIT, 296.685 SIT,

– slaščičarsko pecivo, trajni in poltrajni
pekovski izdelki: 1,105.720 SIT, 137.070
SIT,

– mleko in mlečni izdelki: 3,178.830,15
SIT, 2,228.463 SIT,

– zamrznjena zelenjava in zamrznjeno
sadje: 363.549,14 SIT, 308.744,50 SIT,

– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: 434.643,70 SIT, 288.672 SIT,

– domače sadje, sveža zelenjava in med:
2,270.119 SIT, 1,438.392,85 SIT,

– južno sadje in suho sadje: 1,201.773
SIT, 808.500 SIT,

– sadni sokovi, marmelade in sadne re-
zine: 1,067.735 SIT, 679.309,50 SIT,

– osnovna in ostala živila ter dodatki je-
dem: 9,297.769,00 SIT, 1,621.069 SIT.

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

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 27 z
dne 16. 4. 1999.

Vrtec Medvode
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Št. 1306/99 Ob-4375
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro naju-
godnejšega ponudnika za blago brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji (rok plačila, način plači-

la),
– reference ponudnika za dobavo 110

kV stikalne opreme Elektro Ljubljani,
– reference ponudnika za dobavo 110

kV stikalne opreme drugim elektrogospo-
darskim družbam v Sloveniji,

– reference za opremo, ki se že uporab-
lja v Elektro Ljubljani.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: skladišče javnega
podjetja Elektro Ljubljana, d.d., ob RTP Čr-
nuče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 110 kV oprema po speci-
fikaciji:

– 110 kV odklopniki 8 kos,
– 110 kV ločilniki 13 kos,
– ostalo.
7. Pogodbena vrednost: 59,594.500

SIT brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,147.327 SIT brez prometnega dav-
ka, 59,594.500 SIT brez prometnega dav-
ka.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1318/99 Ob-4377
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro naju-
godnejšega ponudnika za blago brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire ):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji (rok plačila, način plači-

la),
– reference ponudnika za dobavo raču-

nalniške opreme,
– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. delovne postaje: Intertrade ITS,

d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana; v
skupni vrednosti 14,697.480 SIT,

2. monitorji: ITA PLUS, d.o.o., Tru-
barjeva 14, 1000 Ljubljana; v skupni vred-
nosti 5,152.350 SIT,

3. strežniki: Intertrade ITS, d.d., Ko-
lodvorska 9, 1000 Ljubljana; v skupni vred-
nosti 8,263.048 SIT.

6. (a) Kraj dobave: Poslovni informacij-
ski sistem javnega podjetja Elektro Ljublja-
na, d.d., Slovenska 56, 1516 Ljubljana.

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

– delovne postaje 50 kom,
– monitorji 55 kom,
– strežniki 6 kom.
7. Pogodbena vrednost:

1. delovne postaje: 14,697.480 SIT,
2. monitorji: 5,152.350 SIT,
3. strežniki: 8,263.048 SIT.

Vrednosti vključujejo 5% prometni da-
vek.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7, od tega 2

nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. delovne postaje: 22,044.660 SIT,

14,697.480 SIT,
2. monitorji: 6,823.165 SIT,

5,152.350 SIT,
3. strežniki: 8,728.703 SIT,

8,263.048 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-4384
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, tel. 0602/41-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena (plačilni pogoji), reference,
garancija.

5. “KODA“ Darko Koželj s.p., Kardeljev
trg 2, Velenje.

6. a) Kraj dobave: Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dve gasilski vozili.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

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

be: 14,086.949,40 SIT, 14,086.949 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 23-24, z
dne 10. 4. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-4427
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

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): cena, plačilni pogoji, dobavni
roki in  dostava do naročnika, kvaliteta ma-
teriala.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeni inštitut ZRMK, Di-
mičeva 12, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 2,705.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,410.125 SIT, 2,705.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-4428
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

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): cena, plačilni pogoji, dobavni
roki in  dostava do naročnika, kvaliteta ma-
teriala.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Tinex, Staneta Žagarja 53, Kranj –
transportni trakovi, valjčki, ležaji,

– Petrol, Dunajska c. 50, Ljubljana – ol-
ja in maziva,

– Kovinotehna, Mariborska 7, Celje –
strojno orodje,

– Astra, Staničeva 41, Ljubljana – razni
material.

6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: transportni trakovi, valjč-
ki, semeringi, olja in maziva, strojno
orodje, razni material.

7. Pogodbena vrednost:
– transportni trakovi, valjčki, ležaji in se-

meringi – 33,800.000 SIT,
– olja in maziva – 5,900.000 SIT,
– strojno orodje – 5,440.000 SIT,
– razni material – 8,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: v razpisu je bilo 5 sklopov, vendar niti
eden ponudnik ni dal ponudbe za vse sklo-
pe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-4429
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, dobavni
roki in  dostava do naročnika, kvaliteta ma-
teriala.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Kovinotehna, Mariborska 7, Celje,
– Elektronabava, Slovenska c. 58, Ljub-

ljana.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-

bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: razsvetljava in instalacij-
ski material, energetski kabli, stikalno
relejna tehnika, telekomunikacijske na-
prave in elektronika.

7. Pogodbena vrednost:
– razsvetljava in instalacijski material,

energetski kabli – 4,500.000 SIT,
– stikalno relejna in merilna tehnika, te-

lekomunikacijske naprave, pribor in elek-
tronika – 5,500.000 SIT.

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

be: 11,929.955 SIT, 9,612.529, SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 091-3-10/99 Ob-4430
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): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: merila in kriteriji iz razpisne dokumen-
tacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Beta Trade, d.o.o., Kolod-
vorska 7, Ljubljana in Gorenje Trgovina,
d.o.o., Partizanska 12, 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: konfokalni mikroskop.

7. Pogodbena vrednost: 53,396.478
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,637.100 SIT, 39,062.663 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, Inštitut

za patološko fiziologijo

Št. 533 Ob-4431
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9,
Kranj.

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

3. Datum izbire: 18. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zakluček postopka brez dodelitve naro-
čila: merilo za dodelitev naročila: najboljša
strokovna ocena, cena s stroški vzdrževa-
nja in dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) za skupino – biokemični (diskretni, se-
lektivni) analizator za ZD Kranj, Lek, d.d.,
enota Diagnostika, Verovškova 57, Ljublja-
na,

b) za skupino – biokemični analizator za
ZD Jesenice, Adriamed, d.o.o., Parmova
53, Ljubljana,

c) za skupino – hematološki analizator
za ZD Jesenice, Interexport, d.o.o., Slo-
venska 54/VII, Ljubljana,

d) Za skupino – hematološki analizator
za ZD Škofja Loka, Salus, d.d., Mašera Spa-
sićeva ul. 10, Ljubljana,

e) za skupino – hematološki analizator
za Dispanzer za medicino dela ŽJ, Dibetec,
d.o.o., Šolska ul. 14a, 3210 Slovenske Ko-
njice,

f) za skupino – hematološki analizator za
ZD Kranj, Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske.

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

7. Pogodbena vrednost:
a) 14,99 mio SIT,
b) 5,50 mio SIT,
c) 4,49 mio SIT,
d) 4,16 mio SIT,
e) 1,69 mio SIT,
f) 1,89 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) 16,80 mio SIT, 13,26 mio SIT,
b) 7,96 mio SIT, 4,86 mio SIT,
c) 4,78 mio SIT, 2,64 mio SIT,
d) 4,16 mio SIT, 2,64 mio SIT,
e) 1,98 mio SIT, 1,69 SIT,
f) 2,52 mio SIT, 1,67 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 Ob-1507, z dne 12. 3. 1999.

Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 20/68 Ob-4432
1. Naročnik, poštni naslov:Komunala Čr-

nomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24, Čr-
nomelj.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: naročnik je upošteval merila določena
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o.,
Seidlova cesta 16, Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Komunala Črnomelj,
d.o.o., Belokranjska cesta 24, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: delovno vozilo za zbira-
nje in prevoz komunalnih odpadkov.

7. Pogodbena vrednost: 21,985.584
SIT.

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

be: 21,985.584 SIT, 19,898.582 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 št. objave 190/139
Ob-2646, z dne 16. 4. 1999.

Komunala Črnomelj, d.o.o.

Št. 26/99 Ob-4447
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na podlagi meril navedenih v razpisnih
pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Slomškova 27, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod - Kanali-
zacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in namestitev
osebnih računalnikov in programske
opreme po specifikaciji naročnika.

7. Pogodbena vrednost:
13,576.787,73 SIT.

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

be: 15,071.615,34 SIT, 13,576.787,73
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28, 29, Ob-2882, z dne 23. 4.
1999.

Javno podjetje,
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 4/99 Ob-4456
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, 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: 10. 5. 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: dobavni rok
in plačilni pogoji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska cesta 58, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: teodolita z razdeljeme-
rom in pripadajočo opremo.

7. Pogodbena vrednost: 6,897.185,40
SIT.

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

be: 6,897.185,40 SIT (ceni obeh ponud-
nikov sta bili enaki).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-4457
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, 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., 4., 5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je popolna samo ena ponudba, zato
razpis ni usple.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 2.0.-1609/99 Ob-4169
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, Ljubljana.

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): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– cena,

– rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: RGS – Rudarstvo - gradbe-
ništvo, sanacije, d.d., Diničeva 16, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izvedba hidroizolaci-
je predora Drobočnik 2 na progi Jeseni-
ce–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 6,022.410 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,638.342 SIT, 6,022.410 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 Ob-2085, z dne 26. 3. 1999.

Slovenske železnice, d.o.o., Ljubljana

Ob-4314
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustreznejše reference za izvajanje to-
vrstnih del, sposobnost in usposobljenost
ponudnika izvesti dela, kot javno naročilo
zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razširitev mestne plin-
ske mreže in obnova vodovoda na ob-
močju Novega mesta.

7. Pogodbena vrednost: 58,605.030
SIT.

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

be: 58,605.030 SIT, 58,428.335 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2567.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-4315
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustreznejše reference za izvajanje to-
vrstnih del, sposobnost in usposobljenost
ponudnika izvesti dela, kot javno naročilo
zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Šmarjeta–Obrh.

7. Pogodbena vrednost: 13,855.776
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,447.018 SIT, 13,855.776 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2568.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 7165/99 Ob-4316
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, rok dokonča-
nja del, plačilni pogoji, reference ponudni-
ka, opcija ponudbe, fiksnost cen, roki pla-
čil, druge ponujene ugodnosti in izpolnjeva-
nje ostalih razpisnih pogojev. Naročnik si
pridržuje pravico izbire najugodnejšega in
ne najcenejšega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska cesta 56, za gradnjo cestnega
omrežja Hidrotehnik, d.d., Ljubljana, Slo-
venčeva 97, za gradnjo komunalne infra-
strukture.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja cestnega
omrežja in komunalne infrastrukture v
območju urejanja VP 1/2 Rudnik – 1.
faza ter gradnja cestnega omrežja in ko-
munalne infrastrukture v območju drob-
nega gospodarstva.

7. Pogodbena vrednost:
1.495,206.851 SIT za gradnjo cestnega
omrežja, 1.686,166.355 SIT za gradnjo ko-
munalne infrastrukture.

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

be:
1.975,453.098 SIT, 1.417,055.937

SIT za cestno omrežje,
1.746,626.084 SIT, 1.221,792.873

SIT za komunalno infrastrukturo.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, pod št.
7083/99.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 13/99 Ob-4317
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Velenje, Urad za negospodarske javne
službe, Titov trg 1, p. p. 97, 3320 Velenje.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cigrad, d.o.o., Ravne 103c,
Šoštanj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: I. faza gradbeno-obrt-
niških del za adaptacijo in prizidek k
podružnični šoli Gustav Šilih v Šentilju
pri Velenju.

7. Pogodbena vrednost: 7,312.703 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,119.063,99 SIT, 7,312.703 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.

Mestna občina Velenje

Ob-4318
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27/II, 3000 Celje, kontaktna oseba Mar-
ko Planinšek, univ. dipl. inž. grad., VO-KA
Celje, tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila in kriteriji so imeli nasled-
nje vplivne deleže:

– cena 70%,
– usposobljenost ponudnika 10%,
– referenčni objekti 20%.
Način obračunavanja znotraj vplivnih de-

ležev je bil objavljen v razpisni dokumenta-
ciji.

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

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AB kolektor, ∅∅∅∅∅ 1400
mm, dolžina 720 m.

Kraj: kanalizacija GZ 2, GZ 0.
7. Pogodbena vrednost: 89,900.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev na razpisanih delih ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 120,422.563,20 SIT, 76,902.878 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija Celje

Št. 403-95/99 Ob-4319
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jur-

šinci, Juršinci 3b, 2256 Juršinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):

– ponudbena cena – 50 točk,
– reference – 20 točk,
– rok dokončanja – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

– 10 točk,
– ostali razpisni pogoji – 5 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
odsekih lokalnih cest in javnih poti na
demografskem območju Občine Juršin-
ci.

7. Pogodbena vrednost: 30,619.237,53
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,856.814,30 SIT, 30,619.237,53
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:

– garancijski rok – 3 leta,
– vgrajeni materiali – 10 let,
– rok dokončanja – 25 delovnih dni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Občina Juršinci

Št. 360-01-5/99 Ob-4320
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Občine Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, morebitne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik (odlog plačil, kreditiranje, popu-
sti), rok izvedbe del, garancije, reference
ponudnika, upoštevanje razpisnih pogojev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dolinka inženiring, Proizvod-
no trgovska zadruga Beltinci, z.o.o., Panon-
ska 22, 9231 Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje izgrad-
nje vrste hiše (petorček) v Razlagovi uli-
ci v Ljutomeru.

7. Pogodbena vrednost: 34,676.681
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,894.464 SIT, 34,676.681 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 22 z dne 2. 4. 1999.

Stanovanjski sklad občine Ljutomer

Št. 360-01-3/99 Ob-4321
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Stanovanjska, d.o.o., Vola-
ričeva ul. 5, 6230 Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava kotlarn s si-
stemom centralnega ogrevanja, prido-
bitvijo projektov, soglasij in dovoljenj v
stanovanjskih objektih v Postojni, Ljub-
ljanska ul. 7, Ul. 1. maja 14-18.

7. Pogodbena vrednost: 18,818.066 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 11,300.000
SIT.

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

be: 19,688.842 SIT, 18,818.066 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2741.

Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 05-68/99 Ob-4322
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

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

3. Datum izbire: 12. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višjo skupno oceno na podlagi razpisanih
meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis Ljubljana, Šmar-
tinska 134a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija pregrade HE
Moste.

7. Pogodbena vrednost:
78,706.511,99 SIT (brez davka).

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

be: 164,361.712,86 SIT (brez davka),
78,706.511,99 SIT (brez davka).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 74/99 Ob-4372
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komu-

nalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.

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): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, reference, popolnost ponudbe
in druge ugodnosti.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Primorje, d.d., Ajdovščina,
– GPG, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja nove komu-
nalne deponije v Špaji dolini.

Kraj izvedbe: Špaja dolina.
7. Pogodbena vrednost: 339,319.631

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

be: 444,308.937 SIT, 338,359.129,83
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-1485.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Št. 22/99 Ob-4425
1. Naročnik, poštni naslov: Uršulinski sa-

mostan Mekinje, Polčeva pot 10, 1240
Kamnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb z javnim
razpisom.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference na delu pri sanacijah
kulturnih spomenikov in ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Žurbi Team, d.o.o., Bakov-
nik 5a, 1241 Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacija, sanacija
temeljev in zidov, obnova fasade v atri-
ju, rekonstrukcija dela ostrešja, krovska
in kleparska dela ter obnova električnih
in vodovodnih instalacij v adaptiranem
delu Uršulinskega samostana v Meki-
njah.

7. Pogodbena vrednost: pogodba še ni
podpisana.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,186.834,50 SIT, 26,459.089 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri po-
stopku izbire izvajalca je aktivno sodeloval
tudi ZVNKD Kranj, po svoji predstavnici Da-
mijani Pečnik, dipl. um. zg. kons.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Uršulinski samostan Mekinje

Št. 297/99 Ob-4380
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kuz-

ma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota
za obnovo LC 197010, JP 697310, LC
197140, JP 697070 in JP 698170 ter SGP
POMGRAD d.d., Štefana Kovača 10, Mur-
ska Sobota za obnovo LC 197040.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova LC 197010
Domajinci - Motovilci - Gornji Slaveči -
Kuzma na odseku Gornji Slaveči-Kuzma
od profila št. 4 do profila št. 48, obnova
JP 697310 Dolič-Kuglašov breg v Doli-
ču, obnova LC 197140 Trdkova - Gloco-
va graba v Trdkovi, obnova JP 697070
Matjaševci - proti Heindleru v Matjašev-
cih, obnova LC 197040 Kuzma - stari
mejni prehod Kuzma v Kuzmi, obnova
JP 697170 Gornji Slaveči - skozi Bekeš
na Gornjih Slavečih.

7. Pogodbena vrednost: 147,192.093,90
SIT (CP Murska Sobota); 12,159.850,50 SIT
(SGP Pomgrad Murska Sobota).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

357,133.077,70 SIT, 159,351.944,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objave za ugotavljanje sposobnosti ni
bilo.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27, Ob-2725 z dne 16. 4. 1999 in
popravek, št. 30-31, Ob-3251 z dne 30. 4.
1999.

Občina Kuzma

Št. 110-1/99 Ob-4411

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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: J.V.
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana +
Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina
+ SGP Kraški zidar, Cesta na Lenivec 4,
6210 Sežana

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja AC Kozina –
Klanec od km 6,700 do km 11,500.

7. Pogodbena vrednost:
3.982.323.125,97 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4.780,808.500,96 SIT,
3.982,323.125,97 SIT.

11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 56 z
dne 7. 8. 1998.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: uspo-
sobljenim ponudnikom so bili poslana vabi-
la dne 18. 2. 1999.

14. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4412
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 ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
GOKOP d.o.o., Plintovec 33b, 2201 Zgor-
nja Kungota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zahodna obvoznica
Maribor: pododsek Koroški most – Er-
javčeva ulica; rušitvena dela odkuplje-
nih stanovanjskih in gospodarskih ob-
jektov.

7. Pogodbena vrednost: 10,513.733
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,282.765 SIT, 10,513.733 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

14. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4416
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC Fram – Slivnica –
BDC; monitoring površinskih in podzem-
nih vod.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za AC Fram – Slivnica – BDC;
monitoring površinskih in podzemnih vod,
sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu
in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je
bila samo ena ponudba popolna. Glede na
določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri naju-
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godnejšega ponudnika in je po drugem in
tretjem odstavku 41. člena sprejel sklep, da
se razpis ponovi pod spremenjenimi pogoji.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4417
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: poročilo o vplivih na
okolje za AC priključek Celje – vzhod.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za Poročilo o vplivih na okolje za
AC priključek Celje – vzhod, so se prijavili
trije ponudniki. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da so bile vse
ponudbe popolne. Glede na določilo prve-
ga odstavka 41. člena ZJN, DARS d.d. ni
sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in je po drugem in tretjem odstavku
41. člena sprejel sklep, da se razpis ponovi
pod enakimi pogoji.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

    Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4418
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133 22 51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baze Slo-
venske Konjice in AC baze Maribor.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za Krpanje z vročo asfaltno maso
na območju AC baze Slovenske Konjice in

AC baze Maribor, so se prijavili trije ponud-
niki. Po pregledu in oceni ponudb je bilo
ugotovljeno, da sta bili dve ponudbi popol-
ni, vendar nobena ne ustreza zahtevam raz-
pisne dokumentacije, glede bistvenih ele-
mentov ponudbe, saj ponudbene cene bis-
tveno presegajo ocenjeno vrednost razpi-
sanih del. Glede na določilo drugega
odstavka 42. člena ZJN, DARS d.d. ni spre-
jel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in je po drugem in tretjem odstavku 41.
člena sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9 z dne 12. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

o izidu razpisa storitev

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

Št. 2.0.-1609/99 Ob-4168
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 20%,
– rok izdelave – 20%,
– reference ponudnika – 20%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti – 20%,
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji

– 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zame-
njava usmernikov v ENP Divača.

7. Pogodbena vrednost: 12,928.890
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 8,953.136
SIT.

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

be: 23,236.974 SIT, 12,928.890 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 27/99 Ob-4186
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zarja

Celje, Zagajškova 8, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalc brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kakovost (certifikati kokovosti, tehno-

logija čiščenja, izobrazbena struktura zapo-
slenih, plan dela in spremljanje izvajanja pla-
niranja dela, mikrobiološki nadzor, dokazilo
o netoksičnosti, ekološki sprejemljivosti či-
stil, razkužil, delovnih pripomočkov in pri-
prav),

– reference (čiščenje primerljivih poslov-
nih objektov),

– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 8,280.980 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,280.980 SIT, 7,332.996 SIT.
11., 12.

Vrtec Zarja, Celje

Št. 99 Ob-4187
1. Naročnik, poštni naslov: UL - Fakulte-

ta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana.
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): cena, reference za ponudnika,
proizvajalca in servis, tehnična in estetska
kompatibilnost z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d., Par-
mova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: labo-
ratorijska oprema za pet manjših pro-
storov.

7. Pogodbena vrednost: 17,802.356
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,890.638 SIT, 14,934.242 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 71 Ob-1830, z dne
19. 3. 1999.

UL - Fakulteta za farmacijo

Ob-4188
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, 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: 10. 5.
1999, datum ocenitve: 10. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
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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: Elektromehanika, d.o.o.,
Nasipi 45, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  stori-
tve iz razpisne dokumentacije nabava sto-
ritev previjanja in popravila elektromo-
torjev eksplozijskovarne izvedbe in osta-
lih izvedb.

7. Pogodbena vrednost: 19,024.194
SIT.

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

be: 21,877.917 SIT, 19,024.194 SIT.
11., 12.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-4189
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, 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: 10. 5.
1999, datum ocenitve: 10. 5. 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: Rudarska gradbena družba,
d.d., Trg revolucije 4b, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  stori-
tve iz razpisne dokumentacije: nabava sto-
ritev popravila potopnih črpalk v eksplo-
zijskovarni izvedbi.

7. Pogodbena vrednost: 21,930.149
SIT.

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

be: 24,024.968 SIT, 21,930.149 SIT.
11., 12.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Št. 344-06-1/99 Ob-4190
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ljub-

no, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Na-
zarje, Savinjska cesta 4, Nazarje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju Obči-
ne Ljubno v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 8,651.726 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,651.726 SIT, 11,947.500 SIT.
11., 12.

Občina Ljubno

Št. 610 Ob-4191
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, Šoštanj.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 25%,
– reference ponudnika na energetskih

podjetjih na podobnih delih v zadnjih 4 letih
– 30%,

– tehnološka opremljenost izvajalca –
15%,

– reference kadrov – 15%,
– finančna moč podjetja – 15%,
– skupaj – 100%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Esotech, d.d., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javni

razpis za zamenjavo ponovnega pregre-
valnika 2 bloka 5 TEŠ.

7. Pogodbena vrednost: 144,478.386
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 127,962.807,80 SIT, 156,917.135
SIT.

11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 60-1397/99 Ob-4192
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, No-
vo mesto.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena izde-
lave projektov, sposobnost in usposoblje-
nost ponudnika storitve opraviti kot javno
naročilo zahteva, ugodna orientacijska vred-
nost investicije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: EKO Projekt, d.o.o., Novo
mesto, Kapiteljska ulica 14, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektov (PGD, PZI) za čistilno na-
pravo Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 1,172.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,172.150 SIT, 928.200 SIT.
11., 12. Datum in številka objave razpi-

sa za ugotavljanje sposobnosti, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 23-24
Ob-2571, z dne 10. 4. 1999.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-1396/99 Ob-4193
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, No-
vo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni raz-
pis.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, sposobnost in us-
posobljenost ponudnika storitve opraviti kot
javno naročilo zahteva, ugodna cena, ugod-
na orientacijska vrednost investicije.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-

jekti posodobitve centralne čistilne na-
prave v Ločni.

7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročniku nista ostali dve veljavni in popolni
ponudbi, zato dvostopenjski javni razpis raz-
veljavi.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 6 Ob-544, z dne 29.
1. 1999.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 3359-46/99 Ob-4225
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: 14. 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: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo - IKPIR,
Jamova 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba naloge “strokovne podlage za določa-
nje potresne obtežbe za predstandard
EC8, III. faza“.

7. Pogodbena vrednost: 1,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,100.000 SIT.
11., 12., 13.

Uprava RS za geofiziko

Ob-4263
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vla-

de RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 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:

Na poslovnem področju:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom - izločilni kriterij;
– registracija in obratovalno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe -
izločilni kriterij;

– izkazana zanesljivost pri poslovanju.
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter

izgubljene pravde, ki kažejo na nezaneslji-



Stran 2756 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju - slabi rezultati anket, pritož-
be glede opreme, prostorov, kvalitete, vse-
bine ali trajanja;

– Reference ponudnika na razpisanem
področju:

Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
2 točki: reference v manjšem obsegu;
5 točk: reference v večjem obsegu;
– Kakovost opravljanja razpisanih stori-

tev:
1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-

kovost poslovanja;
3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo

kakovost poslovanja;
5 točk: postopek pridobivanja ISO certi-

fikata na področju poslovanja;
10 točk: pridobljen ISO certifikat na po-

dročju poslovanja.
Na finančnem področju
– Izkazane blokade žiro računa - izločilni

kriterij;
– Zadovoljiv poslovni izid iz dejavnosti:
2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejavno-

sti;
Na področju kapacitet, opremljenosti in

kadrov
– Posest ustreznih prostorov za oprav-

ljanje dejavnosti, ki so predmet razpisa:
Ponudnik nima ustrezno opremljenih

prostorov za opravljanje vseh ponujenih pro-
gramov na območjih, za katere se je prijavil
- izločilni kriterij;

1 točka: 1 lokacija za opravljanje razpi-
sane dejavnosti;

2. točki: več lokacij za opravljanje razpi-
sanih dejavnosti;

– Razpoložljivost ustreznih licenc pro-
gramske opreme za opravljanje izobraževa-
nja - izločilni kriterij.

– Ustrezno število primerno usposoblje-
nih kadrov za izobraževanje:

Izločilni kriterij za tečaje za administra-
torje - noben redno zaposlen delavec, ki
opravlja izobraževanje, nima ustreznih certi-
fikatov za področje ponujenega izobraže-
valnega programa;

Izločilni kriterij za tečaje za uporabnike -
manj kot 2 redno zaposlena delavca imata
ustrezne certifikate za področje ponujene-
ga izobraževalnega programa;

3 točke: 50-75% delavcev, ki opravljajo
izobraževanje, ima ustrezne certifikate na
področjih ponujenih izobraževalnih progra-
mov

8 točk: od 75-90% delavcev, ki opravlja-
jo izobraževanje, ima ustrezne certifikate na
področjih ponujenih izobraževalnih progra-
mov

15 točk: nad 90% delavcev, ki opravljajo
izobraževanje, ima ustrezne certifikate na
področjih ponujenih izobraževalnih progra-
mov

3 točke: 10--20% delavcev, ki opravljajo
izobraževanje, ima andragoško izobrazbo

8 točk: 20-30% delavcev, ki opravljajo
izobraževanje, ima andragoško izobrazbo

15 točk: nad 30% delavcev, ki opravljajo
izobraževanje, ima andragoško izobrazbo

– bruto dohodki predvidenih kadrov
Bruto dohodek na področju izobraževa-

nja manjši od predpisanega - izločilni kriterij;
2 točki: povprečni dohodek kadra na

področju izobraževanja do 5% nad pov-
prečjem;

4 točke: povprečni dohodek kadra na
področju izobraževanja znaša do 10% nad
povprečjem;

6 točk: povprečni dohodek kadra na po-
dročju izobraževanja znaša do 15% nad pov-
prečjem;

8 točk: povprečni dohodek kadra na po-
dročju izobraževanja znaša več kot 15% nad
povprečjem;

Povprečje predstavlja bruto plača osnov-
nošolskega učitelja z visoko izobrazbo brez
dodatkov.

– Izkušnje:
3 točke: povprečna delovna doba na po-

dročju izobraževanja od 2 do 5 let;
7 točk: povprečna delovna doba na po-

dročju izobraževanja od 5 do 7 let;
12 točk: povprečna delovna doba na po-

dročju izobraževanja nad 7 let;
Ocenjevalni
– rok izvedbe tečaja od prijave,
– cena.
Ponudnikom je bila v okviru finančnih

omejitev priznana sposobnost v primeru, če
niso bili izločeni na podlagi izločilnih kriteri-
jev in če so po zgornjih merilih zbrali naj-
manj 9 točk za izobraževalne tečaje za ad-
ministratorje in 28 točk za izobraževalne te-
čaje za uporabnike.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

ISA IT d.o.o., Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana,

Oracle Software d.o.o., Dunajska 156,
1000 Ljubljana,

SRC INFO d.o.o., Železna c. 18, 1000
Ljubljana,

LAN Center d.o.o., Jožeta Jame 16,
1000 Ljubljana,

KOPO d.o.o., Trg Edvarda Kardelja 3,
5000 Nova Gorica,

Lancom d.o.o., Tržaška 63, 2000 Mari-
bor,

ADD d.o.o., Tbilisijska 85, 1000 Ljub-
ljana,

B2 d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana,
Miška d.o.o., Kunaverjeva 6-8, 1000 Ljub-

ljana,
Comland d.o.o., Štrekljeva 8, 1000

Ljubljana,
IPMIT, Štrekljeva 8, 1000 Ljubljana,
SRC d.o.o., Železna 18, 1000 Ljublja-

na,
SPIN d.o.o., Ulica Klementa Juga 7,

5001 Nova Gorica,
MARAND d.o.o., C. v Mestni log 55,

1000 Ljubljana,
OPTIMA d.o.o., Ulica 15. maja 21, 6000

Koper,
Hermes Plus d.o.o., Šlandrova 2, 1000

Ljubljana,
Hermes Softlab d.o.o., Litijska 51, 1000

Ljubljana,
MIBO d.o.o., Železna cesta 14, 1000

Ljubljana,
REPRO MS d.o.o., Šmartinska 106,

1000 Ljubljana,
MUCH d.o.o., Komenskega 11, 1000

Ljubljana,
Skupina Atlantis d.o.o., Hajdrihova 28,

1000 Ljubljana,
IBM Slovenija d.o.o., Trg republike 3,

1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izobra-
ževanje s področja informatike za po-
trebe državnih organov na področju RS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
področja za katera so ponudniki usposob-
ljeni se nahajajo na internet strani:
http://www.gov.si/razpisi/razpisi.htm.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 86, z dne 18. 12. 1998.

Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko

Ob-4264
1. Naročnik, poštni naslov: Center Vla-

de RS za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Na poslovnem področju:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom – izločilni krite-
rij;

– registracija in obratovalno dovoljenje
za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe –
izločilni kriterij;

– izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Izločilni kriterij: uveljavljena jamstva ter

izgubljene pravde, ki kažejo na nezaneslji-
vost poslovanja; dosedanje slabe izkušnje
pri poslovanju;

– reference ponudnika na razpisnem po-
dročju:

Izločilni kriterij: odsotnost referenc;
1 točka: reference na manj zahtevnih

projektih in/ali pri manjših kupcih;
3 točke: reference na zahtevanih pro-

jektih in/ali pri večjih kupcih;
9 točk: reference na manj zahtevnih pro-

jektih v državni upravi;
15 točk: reference na zahtevnih projek-

tih v državni upravi;
– za področje svetovanja za računalniš-

ka omrežja in nadzora nad izgradnjo raču-
nalniških omrežij:

Izločilni kriterij: manj kot 3 leta delovanja
na področju svetovanja in/ali izgradnje ra-
čunalniških omrežij;

– kakovost opravljanja razpisanih stori-
tev:

1 točka: en dokument, ki dokazuje ka-
kovost poslovanja;

3 točke: več dokumentov, ki dokazujejo
kakovost poslovanja;

5 točk: postopek pridobivanja ISO certi-
fikata na področju poslovanja;

10 točk: pridobljen ISO certifikat na po-
dročju poslovanja.

Na finančnem področju:
– izkazane blokade žiro računa – izločil-

ni kriterij;
– zadovoljiva stopnja finančne varnosti

in poslovni izid iz dejavnosti:
2 točki: pozitivni poslovni izid iz dejavno-

sti,
– letna realizacija pod 5 mio SIT – izlo-

čilni kriterij.
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Na področju kadrov:
– strokovna izobrazba:
Za področje svetovanja najmanj VI. stop-

nja izobrazbe za vse delavce, ki bodo delali
na prijavljenih področjih – izločilni kriterij;

Za področje nadzora najmanj V. stopnjo
izobrazbe za vse delavce, ki bodo delali na
prijavljenih področjih.

– obseg izkazanih posebnih znanj stro-
kovnega kadra na prijavljenem področju:

5 točk: povprečen obseg;
10 točk: nadpovprečen obseg.
Za področje svetovanja za računalniška

omrežja in nadzora nad izgradnjo računal-
niških omrežij:

Izločilni kriterij: ponudnik nima nobene-
ga strokovnjaka s certifikatom principala ali
v RS priznane ustanove za projektiranje oži-
čenja, namestitev kabelskega razvoda in iz-
vedbo meritev po sistemu strukturiranega
ožičenja;

Izločilni kriterij: ponudnik nima nobene-
ga strokovnjaka za projektiranje jakotočnih
omrežij;

– bruto dohodki:
Bruto dohodki delavcev, ki bodo delali

na razpisanih področjih, ne presegajo 80%
povprečne plače iz dejavnosti, ki je pred-
met razpisa – izločilni kriterij.

Izkušnje:
3 točke: izkušnje na strokovnem področ-

ju v povprečju od 2 do 5 let;
6 točk: izkušnje na strokovnem področ-

ju v povprečju od 5 do 7 let;
9 točk: izkušnje na strokovnem področ-

ju v povprečju nad 7 let;
Razpoložljivost kadrov glede na tekoče

projekte:
Izločilni kriterij: manj kot 1 stalno razpo-

ložljiv delavec z vsakega področja ponudbe
v letu 1999 za manjše projekte, ki jih prev-
zame ponudnik;

Izločilni kriterij: manj kot 3 stalno zapo-
sleni delavci z vsakega področja ponudbe v
letu 1999 za večje projekte, ki jih prevzame
ponudnik;

Omejitev poslovnih povezav
Izločilni kriterij:
– na področju svetovanja za projektno

vodenje in pripravo razpisov bodo izločeni
ponudniki, ki so sorodstveno, kapitalsko,
lastninsko ali podizvajalsko povezani z izva-
jalci projektov, storitev ali dobavitelji opre-
me za državne organe;

– na področju svetovanja pri izvedbi pro-
jektov bodo izločeni ponudniki, ki so so-
rodstveno, kapitalsko, lastninsko ali podi-
zvajalsko povezani z izvajalci storitev ali do-
bavitelji opreme za državne organe;

– na področju svetovanja pri izgradnji ra-
čunalniških omrežij bodo izločeni ponudni-
ki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko
ali podizvajalsko povezani z izvajalci storitev
ali dobavitelji opreme za računalniška
omrežja za državne organe;

– na področju nadzora nad izgradnjo ra-
čunalniških omrežij bodo izločeni ponudni-
ki, ki so sorodstveno, kapitalsko, lastninsko
ali podizvajalsko povezani z izvajalci storitev
ali dobavitelji opreme za računalniška
omrežja za državne organe.

Merila za ocenjevanje:
– rok izvedbe,
– cena.
Ponudnikom je bila v okviru finančnih

omejitev priznana sposobnost v primeru, če
niso bili bodo izločeni na podlagi izločilnih
kriterijev in če so po zgornjih merilih zbrali
najmanj 22 točk za nadzor in najmanj 17
točk za področje svetovanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Oracle Software, d.o.o., Dunajska
156, 1000 Ljubljana,

– Prosoft Counsulting, d.o.o., Slomško-
va 11, 1000 Ljubljana,

– IGEA, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljub-
ljana,

– SRC INFO, d.o.o., Železna 18, 1000
Ljubljana,

– IPMIT, Šterkljeva 8, 1000 Ljubljana,
– RRC, Rač. storitve, d.d., Jadranska

21, 1000 Ljubljana,
– Ličer Solutions, d.o.o., Andreja Biten-

ca 68, 1000 Ljubljana,
– Perftech, d.o.o., Pot na Lisce 4, 4260

Bled,
– Megatronik & R, d.o.o., Rašiška 9,

1234 Mengeš,
– MAOP, d.o.o., Moškričeva 39, 1000

Ljubljana,
– Cifra, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljub-

ljana,
– Marand, d.o.o., C. v mestni log 55,

1000 Ljubljana,
– Lancom, d.o.o., Tržaška 63, 2000

Maribor,
– Aster, d.o.o., Nade Ovčakove 1, 1000

Ljubljana,
– Kocjančič & Suhač, d.o.o., Teslova

30, 1000 Ljubljana,
– IUS Software, d.o.o., Tivolska 50,

1000 Ljubljana,
– Hermes Softlab, d.o.o., Litijska 51,

1000 Ljubljana,
– SPIN, d.o.o., Ul. Klementa Juga 7,

5001 Nova Gorica – Solkan,
– Microsoft, d.o.o., Dunajska 156,

1000 Ljubljana,
– IBM Slovenija, d.o.o., Trg republike 3,

1000 Ljubljana,
– Gorazd Perenič, s.p., Ul. bratov Uča-

kar 66, 1000 Ljubljana,
– SRC Computers, d.o.o., Tržaška 116,

1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-

tve svetovanja, nadzora nad izgradnjo
lokalnih računalniških omrežij na po-
dročju informacijskih tehnologij za po-
trebe državnih organov na področju RS.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
dročja, za katera so ponudniki usposoblje-
ni, se nahajajo na internet strani:
http://www.gov.si/razpisi/razpisi.htm.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 86 z dne 18. 12.
1998.

Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Št. 90335-4/1999-11 Ob-4408
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za:

4.1. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Koper Geodetski zavod Celje d.o.o.

4.2. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Postojna Monolit d.o.o.

4.3. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Kranj Monolit d.o.o.

4.4. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Črnomelj naročilo se ne odda

4.5. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Novo mesto naročilo se ne odda

4.6. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Trebnje naročilo se ne odda

4.7. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Ravne naročilo se ne odda

4.8. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Slovenj Gradec naročilo se ne odda

4.9. Zajem podatkov o stavbah - ob-
močje Mozirje Monolit d.o.o.

4.10. Zajem podatkov (TOPO) - območ-
je Črnomelj naročilo se ne odda

4.11. Zajem podatkov (TOPO) - območ-
je Novo mesto naročilo se ne odda

4.12. Zajem podatkov (TOPO) - območ-
je Trebnje naročilo se ne odda.

Zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila za naloge: zajem podatkov o stavbah -
območje Črnomelj, Zajem podatkov o stav-
bah - območje Novo mesto, Zajem podat-
kov o stavbah - območje Trebnje, Zajem
podatkov o stavbah - območje Ravne, Za-
jem podatkov o stavbah - območje Slovenj
Gradec, Zajem podatkov (TOPO) - območje
Črnomelj, Zajem podatkov (TOPO) - območ-
je Novo mesto in Zajem podatkov (TOPO) -
območje Trebnje zaradi bistvenega odsto-
panja ponudbenih cen preračunane na eno-
to od pričakovanih cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za nalogo pod 4.1. Geodet-
ski zavod Celje d.o.o., Ui. XIV. Divizije 10,
3000 Celje in za naloge pod 4.2., 4.3. in
4.9. Monolit d.o.o., Letališka cesta 17,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zajem
podatkov o stavbah - območje Koper,
Zajem podatkov o stavbah - območje
Postojna, Zajem podatkov o stavbah -
območje Kranj in Zajem podatkov o stav-
bah - območje Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: z upoštevanjem
popusta: za nalogo pod 4.1.: 19,719.457
SIT, za nalogo pod 4.2.: 437.682 SIT, za
nalogo pod 4.3.: 392.700 SIT in za nalogo
pod 4.9.: 3,247.986 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): za nalogo pod 4.1.: do 30% pogod-
bene vrednosti (DFG Consulting d.o.o. in
IGEA d.o.o.), za nalogi pod 4.2. in 4.3.:
29% pogodbene vrednosti (Stereophoto
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s.r.o., Broskvonova 6, Brno 62100, Češka
republika), in za nalogo pod 4.9.: 24% po-
godbene vrednosti (Stereophoto s.r.o.,
Broskvonova 6, Brno 62100, Češka repub-
lika).

9. Število prejetih ponudb: za vsako ob-
močje po dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be z upoštevanjem ugodnosti: za nalogo
pod 4.1.: 23,861.888 SIT in 19,719.457
SIT, za nalogo pod 4.2.: 539.034 SIT in
437.682 SIT, za nalogo pod 4.3.: 510.765
SIT in 392.700 SIT, za nalogo pod 4.9.:
3,550.436 SIT in 3,247.986 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil.

Geodetska uprava RS

Ob-4426
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Tr-
bovlje.

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): izkušnje na delih in v večjih ter-
moenergetskih objektih, strokovna uspo-
sobljenost ponudnika, kadrovska sestava in
razpoložljivost, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mio Metal, Zagrebška 20,
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va kanalov dimnih plinov kotla OP 380b.

7. Pogodbena vrednost: 21,998.100
SIT.

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

be: 39,880.799 SIT, 21,998.100 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-4102
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpi-
sa, firmi Fisher-Rosemount, ker je edina
sposobna za dobavo pretvornikov tlaka za
varnostno območje v NE Krško. Fisher-Ro-
semount je verificirana kot edina na podlagi
zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 5. maj 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fisher-Rosemount AG, Ble-
gistrasse 21, 6341 Baar, Switzerland.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pretvorniki tlaka – 3 kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,788.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-4195
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po prvem od-
stavku 7. točke.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, tehnične karatkeristi-
ke, ponudbena cena in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIMEX, d.o.o., Rožna d.
X/2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Verovško-
va 70.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: plinomeri G-4, DN 20,
500 kom.

7. Pogodbena vrednost: 4,155.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,560.000 SIT, 4,155.000 SIT.
11.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 6431/765-938/8354 Ob-4197
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3 točka prvega
odstavka.

3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): izbrani dobavitelj ki je hkrati in original-
ni proizvajalec blaga – rezervnih delov ki raz-
polaga z originalno tehnično dokumentacijo in
načrti je edini sposoben in kvalificiran za izde-
lavo in dobavo naročenega blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ATWOOD AND MORRILL
CO.INC. 285 CANAL STR., SALEM,
MA01970, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni rezervni deli 20
INCH. CHECK VENTILA, vse skupaj 16
kosov.

7. Pogodbena vrednost: 9,786.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-4262
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: utemeljitev od-
daje naročila brez predhodne objave javne-
ga razpisa - po 55. členu zakona o javnih
naročilih: po 3. točki prvega odstavka.

3. Datum izbire: datum izbire: 17. 5.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila za dodelitev naročila (ute-
meljitev izbire): zanesljivost delovanja, var-
nost nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ime in naslov izvajalca, ki
mu je naročilo dodeljeno: AIRSYS Gesellsc-
haft für Air Traffic Management Systeme mb-
H, Robert – Bosch Straße 25, 63225 Lan-
gen, Federal Republic of Germany.

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

trebno dobaviti: 1 kos Head and drive am-
plifier power unit, 4 kosi Waveguide ga-
sket, 1 kos Clock / Interface A8, 1 kos
Fan F-1, 5 kos Humidity indicator, 1 kos
Brush block assembly, 3 kos Gear ac-
cessory drive belt, 1 kos S-Band predri-
ver amplifier, 1 kos Modular power
supply X1, 1 kos Modular power supply
X2, 1 kos Ventilation unit, 1 kos Travel-
ling wave tube pumping test leads as-
sembly SPT/HR/211.

7. Pogodbena vrednost: 146.000 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 146.000 DEM.
11., 12.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 640-11/98 Ob-4101
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gomboc, Gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Beltinci.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja telovadnice
pri Osnovni šoli Bakovci.

7. Pogodbena vrednost: 137,440.451
SIT.

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

be: 168,000.000 SIT, 137,440.451 SIT.
11.
12. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 351-05-6/99 Ob-4196
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nastop razlo-
gov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in jih
ni mogoče pripisati ravnanju naročnika in ki
ne dopuščajo, da se upoštevajo roki za iz-
vedbo javnega razpisa (7. točka prvega od-
stavka).

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, naj-
večje število točk zbranih na podlagi meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.d., Kočevarjeva
2, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
dela na vili Jadranka, Strunjan.

7. Pogodbena vrednost:
41,001.703,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 16,964.733,50 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,240.997 SIT, 41,001.703,68 SIT.
11.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 33/99 Ob-4444
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: MOL - Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, je objavila
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev
za ureditev križišča Opekarske ceste s Hlad-
nikovo cesto v Ljubljani; Ur. l. RS, št. 61/98
dne 4. 9. 1998. Izvzeta je bila obnova vo-
dovoda in kanalizacije, kar je nujno izvesti,
ker ureditev križišča predvideva asfaltiranje
cestišča, ima JP Vodovod - Kanalizacija rok
dva meseca, da obnovi vodovod in kanali-
zacijo. Iz navedenega sledi, da investitor
nima časovne možnosti sprovedbe javnega
razpisa brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): z analizo stroškov in primerjavo
ponudbe z ostalimi cenami na tržišču, s po-
goji ter cenami iz JR, ki ga je sprovedel
MOL v smislu rekonstrukcije križišča.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa, d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovoda
in kanala po Opekarski cesti I. faza (ob-
močje križišča s Hladnikovo ulico).

7. Pogodbena vrednost: 11,291.595
SIT za vodovod in 37,274.361,30 SIT za
kanal.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije (vpiše Uradni list RS).
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija

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. 221-019/99 Ob-4100
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost nudenja storitev –
kombinacija jesensko zimskega programa v
določenem obsegu, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UNIOR d.d., Program Turi-
zem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: me-
dicinsko programiran dopust za 103
udeležence.

7. Pogodbena vrednost: 7,452.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,176.400 SIT; 7,452.900 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 98 Ob-4194
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija je ugotovila,
da je za izvedbo javnega naročila usposob-
ljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zah-
tevano tehnično opremo in ustreznimi stro-
kovnimi kadri ter da je to nestandardna inte-
lektualna storitev, pri kateri cena ni bistveno

merilo za izbiro izvajalca, naročila pa ni mo-
goče določiti brez sodelovanja izvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUTEC, d.o.o., Ljubljana,
Večna pot 11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava posameznih projektnih nalog in
podpora izvedbe II. faze NE Krško MOV
projekta (IN-65693).

7. Pogodbena vrednost: 19,359.022
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3359-46/99 Ob-4224
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Geološki zavod Slovenije je edi-
na institucija v RS, ki ima na voljo podatke,
tehnično opremo in strokovni kader, ki so
potrebni za izdelavo naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geološki zavod Slovenije,
Dimičeva 14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba naloge: “Geološki informacijski si-
stem“.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,000.000 SIT.
11., 12.

Uprava RS za geofiziko

Št. 110-1/99  Ob-4413
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 136 24 47.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. in 6.
točki ZJN.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Jav-

no podjetje za vzdrževanje avtocest.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-

bava novih ter delno zamenjava varoval-
nih ograj ob AC in dobava ter postavitev
mrežastih panojev na objektih.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4414
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 136 24 47.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. in 6.
točki ZJN.
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3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Jav-

no podjetje za vzdrževanje avtocest.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-

bava novih ter delno zamenjava varnost-
nih ograj na AC.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4415
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 136 24 47.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. in 6.
točki ZJN.

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Jav-

no podjetje za vzdrževanje avtocest.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ob-

nova talnih označb na območju AC v RS.
7. Pogodbena vrednost: 50,000.000

SIT.
8., 9., 10., 11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Ob-4445

Preklic

Ministrstvo za obrambo, Uprava za logi-
stiko, Oddelek za nabavo, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, preklicuje objavo
javnega razpisa št. PUS 7/99, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 38 z dne 21. 5.
1999.

Ponovljena, popravljena objava bo ob-
javljena dne 4. 6. 1999.

Ministrstvo za obrambo

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti za pisarniški, računalniški ter drug
potrošni material, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3947,
Št. 461-5/99-1 se podpisnik pravilno glasi:
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj.

Uredništvo

Ob-4440

Popravek

V objavi podatkov javnega razpisa
Ob-4094, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 37-38 z dne 21. 5. 1999 za dobavo
osebnih zaščitnih sredstev po splošnih stan-
dardih in posebnih željah naročnika Javne-
ga podjetja Snaga, d.o.o., Maribor, se v 8.
točki “Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti “4.
točka pravilno glasi: 4. potrdilo o plačanih
davkih, staro največ 1 mesec (DURS).

Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-4441

Popravek

V objavi podatkov javnega razpisa
Ob-4095, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 37-38 z dne 21. 5. 1999 za dobavo
rezervnih delov in avtoplaščev za komunal-
na tovorna vozila Javnega podjetja Snaga,
d.o.o., Maribor, se v 8. točki “Glavni pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priz-
nanje sposobnosti” 4. točka pravilno glasi:
4. potrdilo o plačanih davkih, staro največ 1
mesec (DURS).

Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Maribor

Št. 53/99 Ob-4103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska
ulica 13, 2000 Maribor, 062/22-83-449.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Bojana Ilicha Ma-
ribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.

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

I/1 žita, mlevski izdelki;
I/2 kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki;
1/3 razno prehrambeno blago;
I/4 mleko in mlečni izdelki;
I/5 meso in mesni izdelki;
I/6 zamrznjena in konzervirana hra-

na.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

15,805.000 SIT, po skupinah:
I/1 550.000 SIT;
I/2 3,800.000 SIT;
I/3 1,515.000 SIT;
I/4 2,790.000 SIT;
I/5 6,350.000 SIT;
I/6 800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 1999

do 31. 8. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika: OŠ Bojana Ilicha Mari-
bor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, pri
Jasni Gorski Pisanec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 15. 6. 1999, v
času uradnih ur od 10.30 do 13.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT, na račun naročnika, št. ŽR
51800-603-30122.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 18. 6. 1999 do
13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Bojana Ilicha Maribor,
Mladinska ulica 13, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 8. uri, na OŠ Bojana Ilicha
Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Mari-
bor.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

I/1. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),
samostojni podjetniki predložijo potrdilo
davčnega urada oziroma pristojnega urada
upravne enote, da niso prenehali opravljati
dejavnosti;

I/2. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (za gospodarske družbe iz-
da sodišče, kjer je družba registrirana) in
obratovalno dovoljenje.

Samostojni podjetniki predložijo priglasi-
tev pri davčnem uradu in obratovalno dovo-
ljenje upravne enote, kjer je sedež s.p.;

I/3. da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost (potrdilo sodišča);

I/4. da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom (potrdilo pristojne-
ga davčnega urada);

I/5. da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe);

I/6. da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračun-
ske porabnike in ima z njimi sklenjene ve-
ljavne pogodbe;

I/7. da nudi 30-dnevni plačilni rok;
I/8. da bo dostava fco DOM – razlože-

no;
I/9. da bo mesečno dostavljal cenike;
I/10. da bo odzivni čas 1 delovni dan;
I/11. da bo na zahtevo naročnika poslal

vzorce blaga;
I/12. da ima organizirano službo za kon-

trolo kakovosti izdelkov, oziroma da mu kva-
liteto kontrolira pooblaščen zavod, za meso
in mesne izdelke;

I/13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti sku-
pine, za katero se javlja na razpis.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti, mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8., 11. in 12. člena navodil.

II. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. ugodna končna cena;
2. kakovost blaga;
3. reference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpi-
su s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost, bo sklenje-
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na pogodba o dobavah blaga pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine. Ponudniki
bodo s pisnim sklepom do 30. 6. 1999
obveščeni o priznanju sposobnosti.

10.
OŠ Bojana Ilicha Maribor

Št. 5/5/99 Ob-4104
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, Kostanjeviška 16/a, 5000 Nova
Gorica, tel. 065/131-8400, faks
065/28-188.

2. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška
16/a, 5000 Nova Gorica.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT;

a) material za mikrobiološko diagnostiko
in gojišča v okvirni vrednosti 19,500.000
SIT,

b) kemikalije in reagenti v okvirni vred-
nosti 3,500.000 SIT,

c) steklovina v okvirni vrednosti
1,900.000 SIT,

č) plastika v okvirni vrednosti 1,400.000
SIT,

d) drugi laboratorijski material v okvirni
vrednosti 1,300.000 SIT,

e) medicinski material v okvirni vrednosti
400.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
začetek julij 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16/a, 5000
Nova Gorica, tel. 065/131-8400, faks
065/28-188, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15 dni po objavi raz-
pisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na bančni račun
št. 52000-603-30388, s pripisom “stroški
razpisne dokumentacije javnega razpisa”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 6. 1999 do 14.
ure, v tajništvu.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16/a, 5000
Nova Gorica, “Ne odpiraj – ponudba za jav-
ni razpis za ugotavljanje sposobnosti za do-
bavo blaga”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Nova Gorica, 25. 6. 1999 ob 11. uri, odpira-
nje bo vodila Maja Krašovec, univ. dipl. prav.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
obdobje 12 mesecev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ekonomsko najugodnejša cena
in drugi pogoji, določeni z zakonom in raz-
pisno dokumentacijo.

9., 10.
Zavod za zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Ob-4323
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, 8250 Brežice, tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110, kon-
taktna oseba dr. Mladen Šoštarič.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material –
rentgenski material, ki je vezan na ob-
stoječo opremo radiološkega oddelka.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
5,200.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 1999
do 30. 6. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Breži-
ce, pri Mileni Gramc, od ponedeljka do pet-
ka, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 6. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR naročnika, št.
51620-603-31177, s pripisom za rentgen-
ski material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 6. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsa-
ka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovo-
ljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo samo pisno na naslovu naročni-
ka.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 11/2-124/99 Ob-4324
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.

2. (a) Kraj dobave: sedež d.d. ter vse
poslovne enote Telekoma Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava osebne računal-
niške opreme:

1. PC računalniki (IBM kompatibil-
ni),

2. prenosni računalniki (PC, IBM
kompatibilni),

3. tiskalniki.
(c) Ocenjena vrednost naročila znaša

skupaj 140,000.000 SIT, kar za posamez-
ne dele iz predmeta razpisa znaša:

ad 1) 100,000.000 SIT,
ad 2) 20,000.000 SIT,
ad 3) 20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: leto

1999/2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropje
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, soba 306, tel.
061/304-549.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
predložitev ponudb vsak delovni 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 o plačilu 10.000
SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 28. 6. 1999 do vključno 12. 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 nabavo in logistiko, 3. nadstropje,
soba 306.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999, v 8.
nadstropju poslovne stavbe Telekom Slove-
nije, d.d., soba 801, s pričetkom ob 10.
uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

9., 10.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-4356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: lokacije na objektih v
RS.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakupi tehničnega blaga
(elektro material, vodovodni material,
gradbeni material, ročno rezilno in me-
rilno orodje).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: predvideni
čas izvedbe naročila: julij 1999–julij 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS 31/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 31/99 – tehnično blago”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 6. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št.
150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): lokacijska pokritost in vsi ostali
pogoji, ki so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-85.

10.
Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 2860 Ob-4433
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Univerzitetna
knjižnica Maribor, 2000 Maribor, Gospejna
10, tel. 062/215-851, faks 062/227-558.

2. (a) Kraj dobave: Maribor, Gospejna
10.

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

1. domača strokovna literatura –
16 mio SIT,

2. tuja strokovna literatura – 14
mio SIT,

3. avdiovizualno gradivo – 4 mio
SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila: 34 mio
SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Mariboru, Uni-
verzitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 31. 5. do 11.
6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR:
51800-603-31070, za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Univer-

zitetna knjižnica Maribor, Gospejna 10,
uprava.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 12. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo sami izpolniti naročilo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji po 40. členu ZJN, spo-
sobnost zagotovitve letne količine blaga,
plačilni rok, kontrola kvalitete, odzivni čas,
izkušnje na področju oskrbe s knjižničnim
gradivom.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost dobave blaga, bo sklenjena okvirna
letna pogodba.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor, p.o.

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

ob-4227
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: naročnik je Občina Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš, tel. 737-081,
faks 738-981.

2. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la na področju Občine Mengeš.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

I. novogradnje in rekonstrukcije ob-
jektov nizkih gradenj,

II. novogradnje in rekonstrukcije ob-
jektov visokih gradenj.

Podrobnejši pregled posameznih podro-
čij je razviden v proračunu Občine Mengeš
za obdobje 1999-2003.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: orienta-

cijska vrednost del je razvidna v proračunu
Občine Mengeš.

4. Predvideni čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v proračunskem letu 1999 in del v
letu 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v času uradnih ur na Občini Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, oziro-
ma jo lahko zahtevajo po elektronski pošti
na naslov: obcina@menges.si. Kontaktna
oseba je Rafael Rudof, tel. 737-081.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-

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

Št. 400-02-22/99 Ob-4358

Razveljavitev

Javni razpis za ugotavljanje sposobnosti
za dodelitev naročila storitev: strokovni nad-
zor nad izvajanjem investicijskih del in inve-
sticijskega vzdrževanja vodnogospodarske-
ga vzdrževanja in vodnogospodarskih ob-
jektov in naprav, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-3026,
se razveljavi.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-31/99 Ob-4359
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo na-
rave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-40-00, faks 061/178-40-52.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovni nadzor nad
izvajanjem investicijskih del in investi-
cijskega vzdrževanja vodnogospodar-
skih objektov in naprav na:

1. vodnem območju Mure (ca. 8
objektov),

2. vodnem območju Drave (ca. 12
objektov),

tacijo je možno dobiti do roka za oddajo
ponudb.

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

predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: pismene ponudbe z zahtevanimi dokazi-
li morajo biti oddane do 14. 6. 1999 do 12.
ure, v zapečateni kuverti z napisom “Ne od-
piraj – Ugotavljanje sposobnosti”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
10. uri, v prostorih Občine Mengeš.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): merila za ugotavljanje sposobno-
sti ponudnika:

– usposobljenost in sposobnost podjet-
ja za izvajanje določene dejavnosti,

– reference podjetja in strokovnjakov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posameznih po-
dročij.

10., 11.
Občina Mengeš
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3. vodnem območju Savinje – Sot-
le (ca. 12 objektov),

4. vodnem območju Dolenjske (ca.
10 objektov),

5. vodnem območju Ljubljanice –
Save (ca. 12 objektov),

6. vodnem območju Gorenjske
(ca. 8 objektov),

7. vodnem območju Soče (ca. 10
objektov),

8. vodnem območju Primorske
(ca. 8 objektov).

Skupna ocenjena vrednost del je
20,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: različne lokacije izvaja-
nja investicijskih del in investicijskega vzdr-
ževanja na območju Republike Slovenije.

4. Predviden čas izvedbe naročila: na-
ročnik bo sklepal pogodbe sukcesivno z
usposobljenimi in izbranimi ponudniki v ča-
su trajanja veljavnosti predhodne ugotovlje-
ne sposobnosti, to je v roku 12 mesecev od
pravnomočnosti sklepa o priznanju sposob-
nosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Voj-
kova 1b, 1000 Ljubljana, vložišče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 6. 1999.

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

predložiti ponudbo: 17. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1b, 1000 Ljublja-
na, v vložišče.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 6. 1999 ob 11. uri, v prostorih Republi-
ka Slovenija, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nad-
stropju.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh od odpiranja ponudb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil pogodbo
za opravljanje nadzora posameznega ob-
jekta samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora s področja razpisanih del predložiti
veljavne sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, faks
061/178-40-52, za Edvarda Gerdeja.

11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-4407
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena

vrednost naročila:
1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. ključavničarstvo,
5. talne obloge,
6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in cen-

tralno ogrevanje).
Ocenjena vrednost naročila:

133,460.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Predviden čas izvedbe naročila: od

1. 8. 1999 do 31. 12. 1999.
5. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, tajništvo nabav-
ne službe vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5,
2000 Maribor.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 6. 1999,
do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko,
na račun številka: 51800-603-33486.

6. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 6. 1999, do 12.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo nabavne službe vzdrževanja, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999, ob 8. uri, 16. etaža kirurške
stolpnice, mala sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: eden nosilec posla.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
čl. ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,

– da ponudnik v preteklih šestih mese-
cih ni imel blokiranega žiro računa,

– da ima ponudnik čiste prihodke od pro-
daje enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki vsa vprašanja posredujejo v
pisni obliki v Službo za javna naročila.

11., 12.
Splošna bolnišnica

Maribor

Ob-4409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-34.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

2.1. Usklajevanje podatkov neskladij
na stanje začetka vektoriziranih ZKN-ov,
12,000.000 SIT.

2.2. Dovzdrževanje - vnos sprememb

nastalih od vektorizacije do začetka
usklajevanja 12,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: na sedežu izpostave ob-
močne geodetske uprave.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: 1 le-
to od uveljavitve pogodbe.

5. (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: 18. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061/178-48-34.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 6. 1999 ob 11.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizva-
jalce, njihovo pravno razmerje določa razpi-
sna dokumentacija.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

10.
11. Datum in številka objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

12.
Geodetska uprava RS

Ob-4226
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: naročnik je Občina Mengeš, Sloven-
ska cesta 30, 1234 Mengeš, tel. 737-081,
faks 738-981.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti so
naslednja področja:

I. izdelava projektno tehnične doku-
mentacije objektov nizkih gradenj,

II. izdelava projektno tehnične doku-
mentacije objektov visokih gradenj,

III. nadzor nad izvajanjem del,
IV. plinifikacija – idejni projekt,
V. projekt celovite izgradnje in obno-

ve komunalnih, energetskih in komuni-
kacijskih inštalacij,

VI. celovita prometna študija,
VII. omrežje (telekomunikacije) –

idejni projekt,
VIII. vzpostavitev podatkovnega infor-

macijskega sistema.
Podrobnejši pregled posameznih podro-

čij je razviden v proračunu Občine Mengeš
za obdobje 1999-2003. Orientacijska vred-
nost del je razvidna v proračunu Občine
Mengeš.

3. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajal na
področju Občine Mengeš.
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4. Predvideni čas izvedbe naročila: dela
se bodo izvajala v proračunskem letu 1999
in del v letu 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v času uradnih ur na Občini Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, oziro-
ma jo lahko zahtevajo po elektronski pošti
na naslov: obcina@menges.si. Kontaktna
oseba je Rafael Rudof, tel. 737-081.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dobiti do roka za oddajo
ponudb.

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

predložiti ponudbo: pismene ponudbe z
zahtevanimi dokazili morajo biti oddane do
14. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, 1234 Mengeš, v zapečateni ku-
verti z napisom “Ne odpiraj – ugotavljanje
sposobnosti”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
10. uri, v prostorih Občine Mengeš.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): merila za ugotavljanje sposobno-
sti ponudnika:

– usposobljenost in sposobnost podjet-
ja za izvajanje določene dejavnosti,

–reference podjetja in strokovnjakov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posameznih po-
dročij.

10., 12.
Občina Mengeš

Javni razpisi

Obvestilo

Št. 27/99 Ob-4438
Zveza za šport otrok in mladine, Kajuho-

va 2, 3000 Celje ter Zavod za šport Slove-
nije, Celovška 25, 1000 Ljubljana, obve-
ščata, da se rok za javni razpis za sofinanci-
ranje interesnih športnih dejavnosti za mla-
de v letu 1999, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27 z dne 16. aprila 1999,
Ob-2738, Št. 42/99, podaljša do 30. ju-
nija 1999 oziroma do porabe sredstev.

Zavod za šport Slovenije

Popravek

V javnem razpisu za sofinanciranje priho-
da skupin tujih turistov v primeru nezadost-
nega števila prijavljenih udeležencev Cen-
ter za promocijo turizma Slovenije, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 37-38 z dne
21. 5. 1999, Ob-4075, se druga točka
pravilno glasi: sofinanciranje slovenske-
mu turističnemu gospodarstvu v prime-
ru nezadostnega števila prijavljenih ude-
ležencev napovednih tujih skupin z že

potrjenimi rezervacijami za sezono
1999.

Center za promocijo turizma Slovenije

Ob-4442
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju skupnosti ukrepov o finančni,
tehnični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov objavlja Občina
Tržič

javni razpis za izbiro izvajalca
za izvedbo projekta naravni spomenik

Dolžanova soteska
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev PHARE, v okviru PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Slo-
venija-Avstrija 1997, projekt št.
SL-9702.05.04/001. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba gradbenih in

obrtniških del objekta naravni spomenik Dol-
žanova soteska.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je 28 dni po podpisu pogodbe,
predvideni rok dokončanja del pa 1 mesec,
vendar ne kasneje kot do 30. 9. 1999.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentrali-
zirani implementacijski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Po-
goji pogodbe bodo ustrezali pogojem Fe-
deration International des Ingenieurs – Con-
seils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
četrta izdaja, FIDIC 1987, z dopolnitvami v
ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– posamezni letni promet gradbenih del
v letih 1997 in 1998 mora znašati najmanj
200.000,00 EUR,

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli,

– pri katerih znaša delež pogovorov v
vseh obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
tuji konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentaci-

jo v angleškem jeziku pridobijo na naslovu:

PROPLUS, d.o.o., Heroja Bračiča 16,
2000 Maribor, po vplačilu nevračljivega zne-
ska 100,00 EUR v protivrednosti v SIT ali v
katerikoli tuji konvertibilni valuti na ŽR št.
51800-601-62499 (za tolarska vplačila) ali
na devizni račun pri Novi Kreditni banki Ma-
ribor, d.d., št. 27620-633-11371, SWIFT
KBMASI2X (za devizna vplačila) s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo naravni spome-
nik Dolžanova soteska”. Za vplačila je me-
rodajen prodajni menjalni tečaj Narodne
Banke Slovenije na dan objave razpisa v
Uradnem listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 10. 6. 1999, vsak de-
lovnik od 8. do 15. ure. Za vse dodatne
informacije je pooblaščena Bojana Sovič,
univ. dipl. inž. gr., tel. + 386 62 228 20 60,
faks + 386 62 228 20 61, e-mail: proplus-
@siol.net. Za ponudnike bo pred ogledom
kraja gradbišča organiziran informativni se-
stanek dne 17. 6. 1999 ob 11. uri, na
naslovu: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, pooblaščena oseba Irena Mrak.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti do 8. 7. 1999 do 11. ure po lokalnem
času, na naslov: Občina Tržič, Urad za gos-
podarstvo, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označe-
ne: “Not to be opened before the Opening
Session” in “Ne odpiraj pred uradnim odpi-
ranjem ponudb”. Odpiranje ponudb bo jav-
no isti dan na istem naslovu ob 12. uri po
lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko
sodeluje en predstavnik ponudnika, ki se
izkaže s pisnim pooblastilom.

Občina Tržič

In accordance with the Regulation of ra-
tification of Framework Agreement between
the Government of Republic Slovenia and
European Commission on implementation
of measures on financial, technical and ot-
her forms of co-operation (OG RS 17/93),
referring to Public Procurement Law, sec-
tion 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and according to Articles 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed Re-
public of Slovenia, Ministry of Small Enter-
prises and Tourism announces

Invitation to Tender
for the project Natural monument

Dolžanova soteska
The works are cofinanced by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of PHARE CBC Programme Slo-
venia-Austria 1997, Project No.
SL-9702.05.04/0001, Participation is
open on equal terms to all natural and legal
persons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for construction
and craftsmen works for building of the Na-
tural monument Dolžanova soteska.

In the case Tender’s value exceeds avai-
lable funds, the Contracting Authority reser-
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ves the right to reduce parts of tender
works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finali-
sed within 1 month, and in any case no later
than by 30th September 1999.

2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The con-
ditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des Inge-
nieurs-Consells Conditions of Contract for
Works of civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987, with
amendments as reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimium qua-
lifying criteria including, but not limited to:

– each individual annual turnover in con-
struction works for the years 1997 and
1998 should amount to or exceed EUR
200.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least 4 pro-
jects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years,

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender Price in EUR or SIT or any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossler in the English language

may be obtained from the following address:
PROPLUS, d.o.o., Heroja Bračiča 16,
2000 Maribor upon payment of nonrefun-
dable fee of 100,00 EUR in SIT or any
other equivalent foreign convertible cur-
rency to the account No.
51800-601-62499 (for payments in SIT) or
to the bank account No.
27620-633-11371/9, SWIFT KBMASI2X
at Nova Kreditna banka Maribor, d.d. (for
payments in foreign currency), with the noti-
ce “For tender dossier Natural monument
Dolžanova soteska”. For the payments the
selling exchange rate issued by the Natio-
nal Bank of Slovenia on the day of the an-
nouncement in the OG RS is relevant.

Only tenderers having purchased the
tender documents will be eligible to submit
their offers. The tender dossiers are avai-
lable from 10th June 1999. For all additio-
nal information the responsible person is
Mrs. Bojana Sovič, phone + 386 62 228
20 60, faks + 386 62 229 20 61, e-mail:
proplus@siol.net. Clarification meeting and
a site visit will be held on 17th June 1999 at
11:00 hrs local time at the following ad-
dress: Municipality of Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, responsible person: Miss
Irena Mrak.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English langua-

ge must be delivered by latest on 8th July
1999 by 11:00 hrs local time to the ad-
dress: Municipality of Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič. The sealed envelope has

to be marked “Not to be opened before the
Opening Session” and “Ne odpiraj pred
uradnim odpiranjem ponudb”. The opening
of bids will be public on the same day at
12:00 hrs local time at the same address.
At the opening session one Tenderer’s re-
presentative, submitting the power of attor-
ney may participate.

Municipality of Tržič

Ob-4379
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 34/98 in 91/98) in
odredbe o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem objavlja

javni razpis
za turistični radio

proračunska postavka: 5699

Okvirna višina sredstev, ki jih podeljuje-
mo najugodnejšemu ponudniku za izvedbo
projekta z delovnim naslovom “turistični ra-
dio”, znašajo do 80,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Priprava in oddajanje turističnega radia

za izvedbo radijskega programa in internet
strani s turistično vsebino z namenom pro-
mocije slovenskega turizma.

2. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in pod-

jetniki posamezniki, ki so registrirani in ima-
jo tudi ustrezna veljavna dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.

Pogoji:
– zagotavljanje celotne infrastrukture za

opravljanje radijske dejavnosti v RDS teh-
niki,

– zagotavljanje računalniške strojne in
programske opreme za oddajanje internet
strani,

– omogočanje sprejema radijskega sig-
nala na območju celotnega cestnega križa
in v turističnih krajih z okolico,

– zagotavljanje oddajanja programa v 4
jezikih (slovensko, angleško, nemško + tuj
jezik glede na bližino državne meje s sosed-
njimi državami - jezik sosednje države),

– zagotavljanje udeležbe lastnih sred-
stev,

– sposobnost oddajanja radijskega pro-
grama 24 ur dnevno,

– zagotavljanje izvajanja začrtane pro-
gramske sheme (v dnevnem terminu: od 6.
- 20. ure) - oris želene programske sheme:

· vsaj 10 minut na uro predstavitev turi-
stičnih krajev po vsej Sloveniji (enotni pro-
gram za vso Slovenijo),

· vsaj 5 minut na uro lokalnih informacij,
· vsako uro prometne in vremenske in-

formacije,
· vsaj 10 minut na uro predstavitve posa-

meznih turističnih območij,
· glasba,
· kratke aktualne informacije,
· kontaktne oddaje,

· propagandni čas bo omejen na zelo
kratke bloke ter namenjen izključno dejav-
nostim povezanim s turizmom,

· predstavitev celotne ponudbe na “In-
ternet strani”, kjer naj bodo povezave z vse-
mi turističnimi informacijami - tekoče dnev-
no informiranje, povezave z drugimi internet
stranmi (turistično, prometno, vremensko
obarvanimi), ter oddajanje ˝Real Audio-Vi-
deo˝ signala turističnega radia;

–  ponudniki ob prijavi predložijo tudi na-
tančno razdelano programsko shemo.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili kakovostno izvedbo stori-
tev, zagotovili profesionalen kader, čim več-
jo pokritost ozemlja Republike Slovenije, za-
nimivo programsko shemo, najkrajši možni
čas pričetka oddajanja programa, ter naj-
ugodnejšo ceno za izvajanje storitev.

Ponudniki, ki bodo želeli, oziroma potre-
bovali nove frekvence za predvajanje turi-
stičnega radia se bodo morali posebej prija-
viti na razpis za dodelitev frekvenc, ki ga
razpisuje Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije.

Pogodba z najugodnejšim ponudnikom
se bo sklenila za čas tekočega proračun-
skega leta z možnostjo podaljšanja.

3.  Vsebina ponudbe
Poleg podatkov o izpolnjevanju zahtev iz

1. in 2. točke tega razpisa, mora ponudba
vsebovati še naslednje podatke in dokazila:

– ime in naziv ponudnika (pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika),

– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi de-
javnosti Statističnega urada Republike Slo-
venije,

– davčna številka ponudnika,
– številka žiro računa ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– reference o ponudniku oziroma izva-

jalcu in sodelavcih,
– število zaposlenih in število pogodbe-

nih sodelavcev,
– opis opreme za izvajanje radijske de-

javnosti,
– priložena programska shema,
– predvideni čas pričetka oddajanja ra-

dijskega programa,
– vrednost in cena celotnega projekta

(poslovni načrt) s finančno konstrukcijo in
načinom zagotovitve pokrivanja predvidenih
stroškov.

Obrazec za prijavo na razpis in razpisno
dokumentacijo lahko dvignete na Ministrstvu
za malo gospodarstvo in turizem.

4. Rok za prijavo na razpis
Ponudbe na razpis pošljite na naslov:

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, in sicer v za-
prti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - ponudba
na javni razpis”.

Ponudbe je potrebno oddati v roku 45
dni po objavi tega razpisa.

Ponudniki bodo o izboru najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

5.  Dodatne informacije:
Dodatne informacije in razpisno doku-

mentacijo posreduje Andrej Ogrizek, tele-
fon: 062/228-39-20, vsak dan med 11. in
13. uro ali na e-pošto: “razpisi.mmgt-
@gov.si”.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
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Ob-4383
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

na podlagi 8. člena uredbe o koncesiji za
upravljanje naravnega rezervata Škocjanski
zatok (Ur. l. RS, št. 31/99)

javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje

naravnega rezervata Škocjanski zatok
I. Naziv koncedenta: Republika Slove-

nija.
II. Predmet razpisa: koncesija za uprav-

ljanje naravnega rezervata Škocjanski za-
tok, ki obsega območje določeno z zako-
nom o naravnem rezervatu Škocjanski za-
tok (Ur. l. RS, št. 20/98). Upravljanje narav-
nega rezervata Škocjanski zatok (v
nadaljnem besedilu: upravljanje) je javna
služba in obsega naslednje naloge:

1. izvajanje varstvenega režima;
2. pripravljanje letnega programa dela in

opravljanje tam določenih nalog;
3. stalno spremljanje in analiziranje sta-

nja naravnih vrednot v rezervatu ter obvešča-
nje javnega zavoda, ki opravlja naloge varst-
va naravne dediščine na območju rezerva-
ta, o izsledkih teh analiz;

4. zbiranje in vodenje dokumentacije o
stanju naravnih vrednot v rezervatu;

5. upravljanje z zemljišči na območju re-
zervata, ki so v lasti države;

6. pripravljanje in vzdrževanje objektov,
poti in označb v rezervatu;

7. izdajanje publikacij o rezervatu in in-
formiranje javnosti;

8. vodenje informacijskega centra;
9. sodelovanje pri mednarodnih projek-

tih ob predstavitvah in strokovnih raziskavah
rezervata in skrb za izvajanje prevzetih pro-
jektov;

10. organiziranje in izvajanje nadzorne
službe.

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je pravna oseba, registrirana v Re-
publiki Sloveniji;

– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje registriranih dejavnosti, če je
zanj to predpisano;

– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za opravljanje nalog iz prejšnje-
ga člena,

– da nima neporavnanih davkov in pris-
pevkov,

– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izdelan predlog izvajanja pro-

grama varstva in razvoja Škocjanskega za-
toka.

IV. Merila, ki se bodo upoštevala pri pri-
dobitvi koncesije:

– strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijaviteljev,

– predlog organizacije nadzorne službe,
– predlog pridobivanja sredstev za

upravljanje rezervata,
– dosedanja vlaganja v naravni rezervat

Škocjanski zatok ter
– predlog izvajanja programa varstva in

razvoja rezervata Škocjanski zatok.
V. Prednostna merila, ki bodo vplivala na

izbor:
– višja stopnja strokovne izobrazbe,
– boljše finančne in organizacijske spo-

sobnosti,

– boljši predlog organizacije nadzorne
službe,

– višja lastna finančna udeležba v pred-
logu pridobivanja sredstev za upravljanje re-
zervata,

– višja dosedanja vlaganja v naravni re-
zervat Škocjanski zatok ter

– strokoven, učinkovit in realen predlog
izvajanja programa varstva in razvoja Škoc-
janski zatok.

Med prednostnimi merili je najpomemb-
nejše merilo (50% točk): strokoven, učinko-
vit in realen predlog izvajanja programa var-
stva in razvoja Škocjanski zatok.

VI. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija prične z dnem veljavnosti prav-

nomočne odločbe o podelitvi koncesije in
traja 10 let. Koncesija se bo lahko podaljša-
la na način in pod pogoji, določenimi v kon-
cesijski pogodbi.

VII. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje:

1. navedbo firme oziroma imena prijavi-
telja ter pooblaščene osebe za zastopanje,

2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve pri-
jave,

3. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje registriranih dejavnosti, če je za
prijavitelja to predpisano,

4. potrdilo pristojnega sodišča, da nad
prijaviteljem ni bil opravljen postopek prisil-
ne poravnave, likvidacije ali stečajni posto-
pek, niti da ni tak postopek v teku, ki ne
sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,

5. potrdilo pristojne davčne uprave, da
prijavitelj nima evidentiranih neporavnanih
davkov in prispevkov, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave,

6. potrdilo iz kazenske evidence Mini-
strstva za pravosodje, da pooblaščena ose-
ba za zastopanje prijavitelja ni bila obsojena
na kazniva dejanja, ki ne sme biti starejše
od 1 meseca do dneva vložitve prijave,

7. podatke o boniteti (BON 1) Agencije
za plačilni promet pristojne podružnice, ki
ne smejo biti starejši od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,

8. podatke o plačilni sposobnosti (BON
2) Agencije za plačilni promet pristojne po-
družnice, ki ne smejo biti starejši od 1 me-
seca do dneva vložitve prijave,

9. navedbo organizacijske sheme prija-
vitelja,

10. navedbo kadrovske zasedenosti z
dokazili o strokovni izobrazbi zaposlenih,

11. predlog izvajanja programa varstva
in razvoja Škocjanskega zatoka, ki je izde-
lan na podlagi in v skladu z odlokom o varst-
vu in razvoju naravnega rezervata Škocjan-
ski zatok (Ur. l. RS, št. 31/99),

12. predlog organizacije nadzorne služ-
be v rezervatu,

13. predlog pridobivanja sredstev za
upravljanje rezervata, ki je izdelan na podla-
gi in v skladu z odlokom o varstvu in razvoju
naravnega rezervata Škocjanski zatok (Ur. l.
RS, št. 31/99) ter Programom varstva in
razvoja naravnega rezervata Škocjanski za-
tok, ki je na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor (kontaktna oseba: Vesna Kolar
Planinšič) in na Zavodu za varstvo naravne
in kulturne dediščine Piran (kontaktna ose-
ba: Barbara Vidmar),

14. navedba možnosti in višine morebit-
ne lastne finančne udeležbe za upravljanje
rezervata,

15. dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih (računi, pogodbe ipd.),

16. spisek dosedanjih strokovnih refe-
renc, ki bi bile primerljive z upravljanjem
Škocjanskega zatoka.

VIII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in

z oznako “Ne odpiraj - javni razpis - koncesi-
ja za upravljanje naravnega rezervata Škoc-
janski zatok “ in imenom in naslovom prijavi-
telja je treba predložiti v zaprtih ovojnicah
na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska c. 48, Ljubljana.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vlo-
žišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
ponedeljka, 21. junija do 12. ure. Prepoz-
no prejete prijave se ne bodo upoštevale in
se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
21. junija1999 ob 14. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti nav-
zoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo
s pisnim pooblastilom.

Prijava ni veljavna, če ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v
tem razpisu.

IX. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki

jo imenuje minister za okolje in prostor, mo-
ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbiro koncesio-
narja in ga preko Ministrstva za okolje in
prostor posredovati Vladi Republike Slove-
nije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Vsi prijavitelji bodo o izbiri koncesionarja
obveščeni takoj po odločitvi na Vladi Re-
publike Slovenije.

X. Pooblaščena oseba za dajanje infor-
macij

Pooblaščena oseba za dajanje informa-
cij med razpisom je mag. Vesna Kolar
Planinšič, Ministrstvo za okolje in prostor,
Ljubljana (tel. 061/178-73-88 ali
061/178-73-90).

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 740-007/99-001 Ob-4448
Na podlagi četrtega in petega odstavka

39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97) Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:
1.1. prost radiodifuzni kanal za televizij-

sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A. Boč (za pokrivanje območja med Pod-
četrtkom, Šentjurjem pri Celju, Poljčanami,
Makolami in Rogatcem),

B. Lubnik (za pokrivanje območja med
Zg. Bitnjami, Godešičem in Dolenjo vasjo
ob Selščici),

C. Meljski Hrib (za pokrivanje območja
Maribora).
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1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A. Črnomelj (za pokrivanje območja Čr-
nomlja s širšo okolico),

B. Kalvarija (za pokrivanje območja za-
hodnih predelov Maribora ob Dravi),

C. Konjiška Gora (za pokrivanje območ-
ja med Vojnikom pri Celju in Slovenskimi
Konjicami),

D. Krim radijsko dovoljenje za soupora-
bo (čas oddajanja 3h-6h, 9h-12h, 15h-18h,
21h-24h) z veljavnostjo radijskega dovolje-
nja do 15. 2. 2008 (za pokrivanje območja
med Rakitno, Vrhniko, Cerkljami na Gorenj-
skem in Grosupljem),

E. Krško (za pokrivanje območja Krške-
ga z okolico),

F. Lož (za pokrivanje območja Starega
Trga pri Ložu in Cerknice),

G. Maribor 2 (za pokrivanje območja za-
hodnih predelov Maribora ob Dravi),

H. Meljski Hrib dva prosta kanala (za po-
krivanje območja Maribora),

I. Mozirje (za pokrivanje območja med
Mozirjem, Bočno in Radmirjem),

J. Pečarovci (za pokrivanje območja med
Vanečo, Mačkovci pri Pečarovcih in Moto-
vilci),

K. Podpeč 2 (za pokrivanje območja Vrh-
nike in Brezovice),

L. Podsreda (za pokrivanje območja
Podsrede in Kozjega),

M. Rovte (za pokrivanje območja med
Zavratcem pri Rovtah, Logatcem in Staro
Vrhniko),

N. Svetina (za pokrivanje območja med
Šempetrom v Savinjski dolini, Vojnikom in
Šentjurjem pri Celju),

O. Šmarata dva prosta kanala (za pokri-
vanje območja Starega Trga pri Ložu in Vrh-
nike pri Ložu),

P. Topolšica (za pokrivanje območja
med Šoštanjem in Žalcem),

R. Trdinov vrh (za pokrivanje območja
Novega mesta s širšo okolico in Črnomlja s
širšo okolico),

S. Trška Gora 1 (za pokrivanje območja
Novega mesta s širšo okolico),

T. Velenje 2 (za pokrivanje območja Ve-
lenja in Šoštanja),

U. Zlatoličje (za pokrivanje območja med
Zlatoličjem, Miklavžem na Dravskem polju
in Črmljenšakom).

2. Razpisna dokumentacija
Kandidat, ki se prijavlja na javni razpis,

mora dostaviti popolno vlogo v skladu s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo. Razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo kandida-
ti v sprejemni pisarni uprave Republike Slo-
venije za telekomunikacije, Kotnikova 19/A,
1000 Ljubljana, tel. 173-49-00 vsak delov-
ni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od
objave tega razpisa.

4. Posredovanje prijav
Prijave morajo biti oddane najkasneje

zadnji dan razpisnega roka, osebno v spre-
jemni pisarni do 14. ure ali priporočeno po
pošti, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze, uprava Republike Slovenije za tele-
komunikacije, Kotnikova 19/A, 1000 Ljub-
ljana, v nadalje tukajšnja uprava, v ovojnici z
oznako “Prijava na javni razpis za dodelitev
prostega radiodifuznega kanala”.

5. Vse popolne vloge prispele v roku,
določenem v tem razpisu bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezni predlog.

Na podlagi predloga Sveta za radiodifu-
zijo, bo tukajšnja uprava v 30 dneh po pre-
jemu predloga izdala ustrezno radijsko do-
voljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-4464
Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-

čeva 6, Ljubljana in Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana,
objavljata na podlagi odredbe o načinu od-
dajanja subvencij, dotacij in drugih transfe-
rov iz sredstev proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa

Projektno učenje za mlade
1. Uporabnika sta: Ministrstvo za šolstvo

in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje izvajanja programa izobraževanja in us-
posabljanja težje zaposljivih mlajših oseb
brez poklicne izobrazbe v letu 1999, v skla-
du s finančnimi možnostmi oziroma glede
na potrebe ciljnih skupin pa tudi v letu 2000.

3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj in merila za izbor: navedeni v razpisni
dokumentaciji.

4. Okvirna višina sredstev za izvajanje
programa v letu 1999: 7,600.000 SIT.

5. Obdobje izvajanja programa: do
31. 12. 1999, z možnostjo izvajanja v na-
slednjem letu v okviru finančnih možnosti.

6.
7. Rok za predložitev vlog: upoštevane

bodo vloge, ki bodo pravilno označene in
opremljene in bodo predložene najkasneje
do 17. junija 1999 do 10. ure na naslov:
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana in sicer po pošti pri-
poročeno ali osebno v vložišču. Prijave z
vso potrebno dokumentacijo je potrebno
poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
naslov uporabnika, naslov vlagatelja in na-
pis: “Javni razpis za izbor izvajalcev progra-
ma Projektno učenje za mlade - Ne odpi-
raj“.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce
lahko kandidati dvignejo na Zavodu Repub-
like Slovenije za zaposlovanje pri Angelci
Zajc, Tržaška 2, Ljubljana ali pri Zaliki Žer-
jav, Gregorčičeva 37, Maribor (mansarda)
vsak dan med 10. in 12. uro.

9. Odpiranje vlog bo 17. junija ob 11.
uri. Odpiranje vlog ni javno.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni najkasneje v roku 45
dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Meri Lorenčič tel.
062/228-320 vsak ponedeljek med 10. in

12. uro ali Ministrstvo za šolstvo in šport,
mag. Jože Miklavc tel. 061/315-145.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 130 Ob-4452

Razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje

strokovne šole strojništvo
za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jezi-

ku,
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje,
3. Ekonomika in menedžment podjetja,
4. Računalništvo in informatika,
5. Varstvo pri delu in varstvo okolja,
6. Tehniški predpisi in projektiranje,
7. Gradiva,
8. Mehanika,
9. Elektrotehnika,
10. Kakovost in zanesljivost,
11. Marketing v strojništvu,
12. Tehnologija,
13. Energetika,
14. Avtomatizacija in robotika,
15. Praktično izobraževanje.
V skladu z 92. in 96. členom zakona o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96) bo naziv za
predavatelj višje šole podeljen kandidatu, ki
izpolnjuje predpisane pogoje glede:

– izobrazbe (glej: Uradni list RS, št.
33/96 z dne 21. 6. 19996, odredba o
strokovni izobrazbi predavateljev višjih šol
in drugih strokovnih delavcev),

– delovna doba – najmanj tri leta delov-
nih izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem po-
dročju (glej: Uradni list RS, št. 27/96 z dne
24. 5. 1996, Kriteriji za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za prido-
bitev naziva predavatelj višje šole).

Poleg rednega izobraževanja organizira-
mo tudi izobraževanje odraslih, zato želimo
vključiti tudi zunanje strokovnjake, ki imajo
izkušnje v delovnih organizacijah in lahko
prispevajo k obogatitvi strokovnih vsebin
predmetov.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev pošljite v roku 14 dni na na-
slov: Šolski center Novo mesto, Šegova uli-
ca 112, 8000 Novo mesto, s pripisom “Viš-
ja strokovna šola”.

O podelitvi naziva predavateljem višje
strokovne šole bo odločil predavateljski zbor
Višje strokovne šole v roku 30 dni po prete-
ku roka za prijavo.

Šolski center Novo mesto

Ob-4296
I.S.O., d.o.o., Dunajska 158, po poob-

lastilu družbe Tabor, d.d., Ljubljana, Tabor
9, objavlja

razpis za zbiranje ponudb

1. Investitor/naročnik: Tabor, d.d., Ljub-
ljana, Tabor 9.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: neobvezen javni razpis brez omejitev.

3. Predmet zbiranja ponudb: prenova
vhodnega dela hotela Park v Ljubljani
ter izdelava reklamnega napisa na ho-
telski fasadi.
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4. Ocenjena vrednost predvidenih del:
29,500.000 SIT.

5. Rok za začetek del in predvideno tra-
janje: 10. 7. 1999, trajanje 30 dni.

6. Rok za oddajo ponudb: 14. 6. 1999.
7. Razpisna dokumentacija je na voljo

vsak delovni dan pri družbi I.S.O., d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 158, tel.
061/1687-175, faks/tel. 1682-474, ven-
dar s predhodno najavo in plačilom 9.000
SIT na račun I.S.O., d.o.o.,
50102-601-160675, s pripisom “Za Ta-
bor”.

8. Odpiranje ponudb bo 15. 6. 1999 ob
10. uri, na sedežu družbe Tabor, d.d., v
Ljubljani, Tabor 9. Ponudniki bodo o izboru
obveščeni najkasneje 23. 6. 1999.

Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da spremeni obseg del pred sklenitvijo po-
godbe.

I.S.O., d.o.o.,
Podjetje za inženiring,

svetovanje in organizacijo,
Ljubljana

Ob-4297
STOL, d.d., Kamnik, ki ga po pogodbi o

izvajanju poslovnih storitev zastopa STOL,
Poslovne storitve, d.o.o., objavlja po sklepu
nadzornega sveta

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnin in opreme ter oddajo
poslovnih prostorov v najem

1. Zbiranje ponudb za prodajo nepremič-
nin in opreme:

1.1. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450 ter
1448/2 in 1389/1, vse k. o. Podgorje.
Nepremičnino v naravi predstavlja del zgrad-
be Furnirne, parilne jame in zemni bazen za
hlodovino, skupne površine 2.666,90 m2.
Objekt z opremo, ki je namenjen proizvod-
nji luščenega furnirja je trenutno oddan v
najem.

1.2. Zgradba z opremo in stavbiščem,
del parcelne številke 1448/1 in 1450, vse
k. o. Podgorje. Nepremičnino v naravi pred-
stavlja del zgradbe Furnirne, površine
921,29 m2. Objekt z opremo, ki je name-
njem proizvodnji furnirskih odpreskov, je tre-
nutno oddan v najem.

1.3. Zgradba s stavbiščem, del parcel-
ne številke 1452/5, k. o. Podgorje. Nepre-
mičnino v naravi predstavlja del zgradbe Mi-
zarne – zgradba “stare neserijske delavni-
ce” v treh etažah, skupne površine
1.013,73 m2.

1.4. Zgradba s stavbiščem, parcelna šte-
vilka 1444/1, k. o. Podgorje. Skupna povr-
šina stavbišča je 1381 m2. Nepremičnino v
naravi predstavlja del poslovne stavbe Skla-
dišče gotovih izdelkov v drugem nadstrop-
ju, neto površine 381,18 m2.

1.5. Zgradba s stavbiščem, parcelna šte-
vilka 1446/1, k. o. Podgorje. Skupna povr-
šina stavbišča je 2.540 m2. Nepremičnino v
naravi predstavlja del objekta Stolarne v šti-
rih etažah, v skupni izmeri 2195,5 m2. Pred-
met prodaje so naslednje funkcionalne za-
ključene celote v etažah:

1. nadstropje: 547,80 m2,
2. nadstropje: 555,92 m2 in 262,7 m2,
3. nadstropje: 565,17 m2 in 264 m2.

K navedenim površinam bo potrebno pri-
šteti še ustrezni delež na skupnih delih stav-
be. Prostori v etaži niso primerni za pro-
izvodnjo s težko opremo, dostop je možen
s skupnim tovornim dvigalom, osebni do-
stop preko stopnišča.

1.6. Vakuumska sušilnica Masspell BS
– 20, letnik 1984, inv. št. 9941.

Stroške demontaže in transporta prevza-
me kupec.

1.7. Tirni vozički za sušilnice – 15 ko-
sov.

Naknadno bo k zgradbam določeno tudi
funkcionalno zemljišče.

2. Zbiranje ponudb za oddajo v najem:
2.1. V pritličju upravne zgradbe oddamo

poslovni prostor v izmeri 851,7 m2 neto
koristnih površin. Prostor je primeren za pro-
dajni salon ali z ustrezno preureditvijo pri-
meren za pisarniške prostore.

2.2. Nekaj opremljenih pisarn v upravni
zgradbi v izmeri 124,2 m2 (1 enota) in več
manjših enot ca. 26–28 m2.

Ponudniki za točki 2.1. in 2.2. ponudijo
višino mesečne najemnine.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko pravna oseba, s

sedežem v RS, ki se izkaže z izpisom iz
sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, ali
fizična oseba, ki se izkaže s potrdilom o
državljanstvu.

2. Nepremičnine in oprema so naprodaj
po sistemu “videno – kupljeno”.

3. Ponudba vsebuje predmet ponudbe,
ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši od
15 dni od datuma sklenitve pogodbe.

4. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo
za resnost ponudbe na žiro račun družbe
STOL, Poslovne storitve, d.o.o., številka
50140-601-49724, v višini:

Add 1.1. – 9,000.000 SIT,
Add 1.2. – 5,000.000 SIT,
Add 1.3. – 3,000.000 SIT,
Add 1.4. – 1,200.000 SIT,
Add 1.5. – 1,500.000 SIT,
Add 1.6. – 200.000 SIT,
Add 1.7. – 60.000 SIT.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na v roku treh dni po končanem izboru.

5. Pisne ponudbe z dokazili iz točk 1. in
4. je potrebno poslati s priporočeno pošilj-
ko v 15 dneh po objavi, oziroma najkasneje
do 14. 6. 1999, na naslov: STOL, d.d.,
Ljubljanska cesta 45, 1240 Kamnik, pod
oznako “Javni razpis – ne odpiraj!”.

6. Ponudbe bo pregledala komisija, ki bo
ponudnike o izbiri obvestila v 8 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb. Prednost pri izbiri
bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno.

7. Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
obvestila, da je izbran, skleniti kupoprodaj-
no pogodbo in plačati kupnino v 15 dneh
od sklenitve pogodbe, oziroma skleniti na-
jemno pogodbo in plačati kavcijo v višini
enomesečne najemnine.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnino v dogovorjenih rokih se šte-
je, da odstopa od nakupa, morebiti že skle-
njena pogodba se šteje za razdrto, plačano
varščino pa kot skesnino obdrži prodajalec.

9. Prometni davek in vse stroške s pre-
nosom lastništva plača kupec. Stroške za
sestavo pogodbe plača kupec in prav tako
notarsko overovitev.

10. Kupljene stvari bodo izročene kup-
cu v posest po plačilu celotne kupnine.

11. Sočasno s podpisom kupoprodajne
pogodbe podpiše kupec tudi dogovor o var-
nosti in drugih ukrepih na skupnih deloviš-
čih in pogodbo o uporabi infrastrukture druž-
be STOL, d.d. Kupec/najemnik je obvezan
pristopiti k enotni ureditvi z oskrbo z ener-
genti in enotni ureditvi varnostne in požarne
službe, za kar bo moral skleniti s STOL,
Poslovne storitve, d.o.o. in STOL, Splošni
servis, d.o.o., posebni pogodbi.

12. Prodajalec ni dolžan sprejeti nobe-
ne ponudbe, niti ni dolžan skleniti pogodbe.

13. Ogled nepremičnin in opreme, os-
nutkov kupoprodajne/najemne pogodbe,
dogovora o varnosti in drugih ukrepih na
skupnih deloviščih, pogodbe o uporabi in-
frastrukture in pogodbe o enotni ureditvi po-
žarne in varnostne službe je možen vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, po predhod-
nem dogovoru z Matjažem Drčarjem, ki je
dosegljiv na tel. 061/812-994.

STOL, d.d., Kamnik

Št. 60-1382/99 Ob-4298
Na podlagi sklepa št. 60-AG-1358/99

objavljamo

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
1. Zemljišče v zgodovinskem jedru No-

vega mesta, s poslovno stavbo koristne po-
vršine 344 m2 in pomožnim objektom ko-
ristne površine 61 m2, parc. št. 1694, k. o.
Novo mesto, vpisano pri vložni št. 339, po
izhodiščni ceni 60,000.000 SIT. Selitev iz
prej navedenih objektov je predvidena v
aprilu 2000.

2. Ponudba naj vsebuje: ponujeno ce-
no, plačilne pogoje, potrdilo o vplačilu varš-
čine.

3. Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko
sodelujejo vse pravne ali fizične osebe, s
sedežem v Republiki Sloveniji. Pravne ose-
be morajo predložiti izpisek iz sodnega re-
gistra v Republiki Sloveniji, fizične pa potr-
dilo o državljanstvu.

4. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno – kupljeno.

5. Vsak ponudnik mora pred iztekom ro-
ka za oddajo ponudb plačati varščino v viši-
ni 10% izhodiščne cene na žiro račun JP
Komunala Novo mesto, d.o.o.,
52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, ki bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, drugim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb.

7. Izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v 15 dneh po prejemu obvesti-
la o izbiri in plačati kupnino najkasneje v 30
dneh po sklenitvi pogodbe. Če izbrani po-
nudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kup-
nine v roku, določenem za sklenitev pogod-
be, oziroma v roku, določenem za plačilo
kupnine, šteje, da je odstopil od nakupa in
se pogodba razveljavi, plačana varščina pa
se mu ne vrne.

8. Prometni davek in stroške v zvezi s
prenosom lastništva ter druge dajatve plača
kupec.
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9. Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom dobijo morebitni ponudniki pri An-
dreji Gorše, gr. inž., tel. 068/324-201.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 202 Ob-4299
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Vele-

nje, na podlagi 47. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in skle-
pa sveta Mestne občine Velenje, št.
466-0034/97-282, z dne 2. 3. 1999 ob-
javlja

javni razpis z zbiranjem ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo
I. Predmet razpisa so zemljišča parc. št.

1647/9, travnik, v izmeri 5353 m2, parc.
št. 1648/1, njiva, v izmeri 812 m2, parc. št.
1655, zelenica, v izmeri 910 m2, vpisana v
vl. št. 2328, k. o. Velenje in zemljišče parc.
št. 1654/5, travnik, v izmeri 99 m2, vpisano
v vl. št. 309, iste k. o., v skupni izmeri 7174
m2, za gradnjo objekta za izvajanje proizvod-
ne, servisne, obrtne ali skladiščne dejavno-
sti po PUP za dele mesta Velenje.

II. Izklicna cena za komunalno opremlje-
no stavbno zemljišče znaša 66,155.865
SIT.

III. Zemljišče, ki je predmet razpisa, se
lahko proda celo ali v dveh delih.

IV. Uspeli ponudniki plačajo tudi t. i. in-
vestitorske stroške (prispevki za priključke,
stroški soglasij itd.), spremembo namem-
bnosti zemljišča, stroške izgradnje priključ-
kov, kakor tudi stroške morebitnih prestavi-
tev obstoječih komunalnih naprav na ob-
močju gradnje.

V. Del kupnine za stavbno zemljišče iz-
brani ponudnik poravna na žiro račun Mest-
ne občine Velenje, št. 52800-630-10152,
najkasneje v roku 30 dni po podpisu kupo-
prodajne pogodbe, način plačila ostale kup-
nine se določi v pogodbi. Stroške priprave
in komunalne opreme poravna ponudnik naj-
kasneje v roku 10 dni pred izdajo gradbe-
nega dovoljenja za objekt, sicer se zaraču-
najo z zakonom določene zamudne obresti.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

VI. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na navedeni žiro račun, znaša 10%
od izklicne cene zemljišča ter se uspelemu
ponudniku vračuna v kupnino za zemljišče,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

VII. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, z oznako “Javni
razpis za prodajo nepremičnine za gradnjo
objekta”, najkasneje do 21. 6. 1999.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno za zemljišče oziroma

del zemljišča,
– navedbo, za kateri del zemljišča daje

ponudbo,
– plačilne pogoje,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe in izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS,

– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo o finančnem stanju ponudnika

– BON 1 in BON 2.

Prepozno predložene, nepopolne ali ne-
pravilno označene ponudbe, komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 21. 6.
1999 ob 12. uri, v prostorih Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Zapisnik o odpiranju ponudb bodo vsi
ponudniki dobili v roku 15 dni od odpiranja
ponudb, priporočeno po pošti.

IX. Pogodba o prodaji stavbnega zem-
ljišča mora biti sklenjena najpozneje v roku
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najboljšega ponudnika. V primeru, da se
izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva
naročnika k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Mestne
občine Velenje.

X. V primeru, da se na razpis prijavi več
ponudnikov, je najugodnejši, kdor ponudi
višjo ceno za m2 zemljišča od razpisane in
krajši rok plačila kupnine in stroškov pripra-
ve in komunalne opreme stavbnega zemljiš-
ča.

V primeru manjših odstopanj prispelih
ponudb imajo prednost dosedanji uporabni-
ki.

XI. O izbiri najboljšega ponudnika za pro-
dajo stavbnega zemljišča, bo komisija ob-
vestila vse ponudnike v roku 8 dni po spre-
jemu sklepa o izbiri, s priporočeno pošiljko.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pre-
gledu in ocenitvi ponudb ne sklene pogod-
be z nobenim ponudnikom.

XII. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko ponudniki dobijo na Mestni ob-
čini Velenje, Titov trg 1, Velenje, tel.
856-151, int. 322, mobitel 041/653-208,
pri Antonu Brodniku, predstojniku Urada za
gospodarske javne službe, kjer je tudi razpi-
sna dokumentacija.

Mestna občina Velenje

Št. 18 Ob-4300
Mestna občina Koper na podlagi 51. čle-

na zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93, 6/94, 70/97 in 74/98), 47.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l.
RS, št. 44/97) in sklepa Občinskega sveta
z dne 15. 4. 1999 objavlja

javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb
za prodajo nepremičnine - gasilskega

doma v Kopru
1. Predmet javnega razpisa je nepremič-

nina s parcele št. 1470/1 k.o. Koper v
skupni izmeri 9.579 m2 in sicer:

– stavbišče v izmeri 1.430 m2,
– dvorišče v izmeri 4.687 m2,
– zelenica v izmeri 3.462 m2.
Na zemljišču stoji objekt gasilskega do-

ma v Kopru s koristno površino 2.160,87
m2.

Objekt je bil zgrajen leta 1963. Višinski
gabarit objekta je P + 1.

2. Izklicna vrednost nepremičnine znaša
na dan 30. 4. 1999 538,421.268 SIT in je
ugotovljena s cenitvijo sodnega izvedenca
gradbene stroke.

V ceni je zajeta vrednost stavbnega zem-
ljišča, tržna ugodnost lokacije, gradbena
vrednost objekta in sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za
2.160,87 m2 koristne površine objekta.

Cena se do dne plačila revalorizira v skla-
du z indeksi podražitev v gradbeništvu –
povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo.

3. Območje, na katerem leži nepremič-
nina se ureja z odlokom o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za posege v prostor na ob-
močju mestnega jedra mesta Koper z vpliv-
nim območjem (Uradne objave št. 29/91)
in je namenjeno za oskrbno-storitvene de-
javnosti.

4. Nepremičnina je zasedena in se upo-
rablja za potrebe Gasilske brigade Koper.

Predvideni rok za izpraznitev nepremič-
nine in izročitev kupcu je 2002.

Izpraznitev objekta je odvisna od izgrad-
nje nadomestnega objekta gasilske briga-
de, ki se bo pričela predvidoma v letih
1999-2000.

Dinamika gradnje novega objekta je od-
visna od dinamike plačila kupnine za obrav-
navano nepremičnino.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili boljšo dinamiko plačila in
sicer pretežni del kupnine pred izročitvijo
objekta.

5. Pri izbiri najugodnejšega kupca ne-
premičnine bodo imeli prednost ponudniki :

– ki bodo ponudili višjo ceno,
– ki bodo ponudili boljšo dinamiko pla-

čila,
– ki bodo ponudili večji del kupnine pred

izročitvijo objekta,
– ki bodo ponudili kvalitetnejši program

novih objektov na lokaciji ob Ljubljanski ce-
sti,

– ki bodo ponudili druge ugodnosti.
6. Ponudniki – interesenti za nakup ne-

premičnine – svoje pisne ponudbe oddajo v
zaprti ovojnici do 28. 6. 1999 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za nakup gasilskega doma v Kopru“.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

7. Ponudniki naj ponudbi priložijo:
– firmo ali ime ponudnika,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega

registra),
– potrdilo o državljanstvu (samo za fizič-

ne osebe),
– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka in

predvidenega zaključka posameznih aktiv-
nosti (pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
gradnja, pričetek obratovanja, ipd.),

– morebitne dodatne ugodnosti.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-

sa in izbiri najugodnejšega ponudnika ob-
veščeni v roku 30 dni od zaključka zbiranja
ponudb.

9. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Maršič Dorijanu, Ga-
silska brigada Koper, telefon št.
066/33-099 ali Sabini Mozetič, Mestna ob-
čina Koper – Urad za nepremičnine, telefon
št. 066/446-285.

10. Razpis ne zavezuje Mestne občine
Koper k izbiri najugodnejšega kupca in skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe.

Mestna občina Koper
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Objave
delniških družb

Št. 7/99 Ob-4368
Na podlagi sklepa skupščine Terme

Kranjska Gora, d.d., z dne 18. 2. 1999 in
18. člena statuta družbe pozivamo delničar-
je, ki so vpisali delnice, da do vključno 5. 6.
1999 vplačajo nove delnice družbe. O vseh
podrobnostih vplačila ste kot delničarji ob-
veščeni s posebnim dopisom na vaši družbi
znani naslov.

Terme Kranjska Gora, d.d.,
uprava

Javne prodaje delnic

Št. 906/99 Ob-4122
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: POPCO, d.o.o., Žarova 19,

3320 Velenje.
Predmet prodaje:
– 268 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 34.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 16. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d., Celje

Ob-4153
Banka Velenje, d.d., Velenje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
svojim statutom objavlja

ponudbo
za prodajo lastnih delnic Banke

Velenje, d.d., Velenje, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke

Prodajalec: Banka Velenje, d.d., Vele-
nje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Rudarska 3, 3320 Velenje.

Predmet prodaje:
– 16.672 navadnih delnic Banke Vele-

nje, d.d., Velenje, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, na ime, nominalne vred-
nosti 12.000 SIT, po ceni 21.000 SIT za
delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločil statuta delničarji Banke Velenje, d.d.,
Velenje, bančne skupine Nove Ljubljanske

banke, imetniki delnic na ime, ki s pisnim
sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Ponudba veže ponudnika do 31. 12. 1999
oziroma do odprodaje delnic.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo v roku 30 dni po objavi te
ponudbe v Uradnem listu RS, po preteku
tega roka pa so delnice ponujene ostalim
kupcem.

Ponudbe zbira Banka Velenje, d.d., Ve-
lenje, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Sektor zakladništva, Rudarska 3, Vele-
nje.

Banka Velenje, d.d., Velenje,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Št. 906/99 Ob-4154

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Brigita Hrnčič, Janka Ulriha

34, 3320 Velenje.
Predmet prodaje:
– 1.908 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 19. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4155

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Potrošnik, Trgovska družba,

d.d., Kocenova 2A, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 2.471 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4156
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: AC – Borzno posredniška

hiša, d.d., Slovenska cesta 52, 1000 Ljub-
ljana.

Predmet prodaje:
– 12.415 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 19. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4157
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: A Fining, d.o.o., Velenje,

Prešernova 1a, 3320 Velenje.
Predmet prodaje:
– 34.386 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 19. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4158
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Zagorac Milan, Zagrad

108A, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 500 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.300 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.
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Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4159
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Zorko Dušan, Efenkova 44,

3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 500 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.300 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4160
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Kovintrade, Zunanja trgovi-

na, d.d., Mariborska 7, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 4.867 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.300 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4161
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Poštna banka Slovenije,

d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Predmet prodaje:
– 2.700 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico,

– 289 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 28.500 SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 19. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4162

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Polzela, Tovarna nogavic,

d.d., Polzela, Polzela 171, 3313 Polzela.
Predmet prodaje:
– 2.500 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 26.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 12. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4163

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Pivovarna Laško, d.d., Tru-

barjeva 28, 3270 Laško.
Predmet prodaje:
– 5.000 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.660 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pisnim sporoči-
lom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 18. 6. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe izbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 98 Ob-4121
Slovenska zadružna kmetijska banka,

d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar PID Kmeč-
ka družba, Stegne 21, 1000 Ljubljana

za odkup
– 866 rednih delnic Slovenske zadruž-

ne kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na račun prodajal-
ca in izročitvijo delniške listine v posest.

Prodajna cena za eno delnico je
590.000 SIT, oziroma skupaj 510,940.000
SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o banč-
ništvu, po katerih lahko posamezni delničar
pridobi več kot 20% delnic s pravico do
upravljanja banke, le s predhodnim soglas-
jem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in
zakladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Ljubljana

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 1794/99 Ob-4137
Na podlagi prvega in četrtega odstavka

465. člena zakona o gospodarskih družbah
uprava delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., sporoča, da je družba Istragas, d.o.o.,
s sedežem v Kopru, Sermin 8/a – Bertoki,
z odkupom delnic pridobila 33,2% lastnin-
ski delež v družbi Plinarna Maribor, d.d.

Plinarna Maribor, d.d.,
uprava

Št. 49/99 Ob-4138
Na podlagi prvega in četrtega odstavka

465. člena zakona o gospodarskih družbah
uprava delniške družbe Kongrad, d.d., spo-
roča, da je družba Stavbar IGM, d.d., s
sedežem v Hočah, Miklavška 40 – Spodnje
Hoče, z odkupom delnic pridobila 46,32%
lastninski delež v družbi Kongrad, d.d., Slo-
venske Konjice.

Kongrad, d.d.,
uprava

Ob-4139
Skladno s 465. členom ZGD družba PID

Krona Krona, d.d., Tržaška 116, Ljubljana,
sporoča, da ima v lasti večinski delež druž-
be PIC, podjetniško inovacijski center,
d.o.o., Ljubljana.

PID Krona Krona
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Ob-4370
Skladno z določbo 465. člena zakona o

gospodarskih družbah, Mavrica, trgovsko
podjetje z barvami in laki, d.d., Ljubljana,
Resljeva c. 1, sporoča, da je družba Che-
mo, d.d., Ljubljana, Maistrova ul. 10, prido-
bila 35.434 delnic družbe Mavrica, d.d.,
kar predstavlja 42,77% delež kapitala v tej
družbi.

Mavrica, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-4135
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah direktor družbe RENTA
COMM, storitve in trgovina, d.o.o., Ljublja-
na, s sedežem v Ljubljani, Ob Ljubljanici
36a, vpisane v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod št. reg. vložka
1/05064/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

13. 5. 1999.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih

17,441.000 SIT zmanjša za 14,441.000
SIT na 3,000.000 SIT.

Direktor družbe RENTA COMM, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v
Ljubljani, Ob Ljubljanici 36a, poziva upnike,
da se skladno s 454. členom zakona o
gospodarskih družbah, zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

RENTA COMM, storitve
in trgovina, d.o.o., Ljubljana

Ob-4136
Družba Pfleiderer Novoterm, tovarna ste-

klene volne, d.o.o., Novo mesto, Povhova
2, ki je vpisana v registru gospodarskih
družb pri Okrožnem sodišču v Novem me-
stu, št. vl. 1/02248/00 v skladu z določili
454. člena zakona o gospodarskih družbah
objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala

Osnovni kapital družbe v višini
3.664,184.703,90 SIT se zniža za
732,347.396,50 SIT, tako da znaša os-
novni kapital družbe sedaj
2.931,347.307,40 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se izplača enega izmed
družabnikov.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo vse upnike
družbe, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslovu Povhova 2, Novo mesto in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem ne soglaša-
jo, se poravna njihove zahtevke.

Pfleiderer Novoterm,
tovarna steklene volne, d.o.o.,

Novo mesto

Ob-4369
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Termoe-
lektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje, vpisane v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, št. vložka
061/10160600, objavlja

sklep
o zmanjšanju in povečanju kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

11. 3. 1999. Osnovni kapital družbe se
zmanjša za 1.015,388.399,20 SIT in hkrati
poveča za 163,701.706,14 SIT, tako da
po zmanjšanju in hkratnem povečanju zna-
ša 14.701,281.505,94 SIT.

Direktor družbe Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., poziva upnike, da se skladno s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem kapitala.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 1153 Ob-4471
V objavi sklica 2. skupščine delniške

družbe Gradis, Strojno prometna operativa,
d.d., objavljeni v Uradnem listu RS, št. 38 z
dne 21. 5. 1999, se:

– predlog sklepa pod št. 5 pravilno gla-
si: Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizorska hiša KPMB
Slovenija, d.o.o., Ljubljana;

– prvi stavek petega odstavka sklica se
pravilno glasi: pravico udeležbe na skupšči-
ni in glasovalno pravico imajo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi družbe na dan 17. 6.
1999 in ki najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je do vključno 21. 6.
1999, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Gradis SPO, d.d., Ljubljana

Ob-4118

Dopolnitev

Uprava družbe dopolnjuje vabilo za sklic
2. skupščine OLMA, d.d., Poljska pot 2,
Ljubljana, z naslednjim besedilom: skupšči-
ne se lahko udeležijo lastniki delnic ter nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki pod pogo-
jem, da najmanj tri dni pred skupščino upra-
vi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu, na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 14. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v družbi.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci

skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se po enournem premoru skupš-
čina ponovno sestane in veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

OLMA, Proizvodnja kemičnih
izdelkov, d.d., Ljubljana

uprava

Ob-4107
Na podlagi točke 5.6. Statuta družbe

Celjski sejem d.d. Celje, uprava družbe va-
bi delničarje na

3. sejo skupščine
družbe Celjski sejem d.d. Celje,

ki bo 28. junija 1999, ob 11. uri v konfe-
renčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Leonardo F. Peklar, za
preštevalca glasov pa Matjaž Logar in Mat-
jaž Košir. Skupščini bo prisostvoval notar
Anton Rojec.

3. Obravnava in sprejem Revidiranega
letnega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme Revidirano let-
no poročilo za poslovno leto 1998.

4. Sklep o delitvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se dobiček iz poslovnega
leta 1998 v višini 41,801.784,73 SIT raz-
poredi v rezerve družbe.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja družbe 1999 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovni leti
1999 in 2000 imenuje revizijska hiša Rödl
& Partner, d.o.o., Ljubljana.

7. Spremembe v članstvu nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev se
izvolijo: Stanislav Kramberger, Bojan Šrot in
Jože Turnšek.

Skupščina je seznanjena s članoma nad-
zornega sveta - predstavnikoma delavcev.

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 pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino vključno s
predlaganimi spremembami statuta je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
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Ani Šepetavc in sicer vsak delovni dan od
10. do 13. ure.

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.

Celjski sejem, d.d. Celje

Št. 31/99 Ob-4108
Na podlagi 43. člena statuta TIM, Tovar-

na izolacijskega materiala, d.d., Laško, skli-
cuje uprava družbe

4. redno zasedanje skupščine
družbe TIM Laško, d.d.,

ki bo v sredo, 30. junija 1999 ob 12. uri,
v Bidermeierjevem salonu Zdravilišča La-
ško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupš-
čine.

Predlog sklepov:
1. Ugotovi se, da je skupščina sklepč-

na.
2. Imenujejo se organi skupščine v

predlagani sestavi.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju družbe TIM Laško, d.d.,
za leto 1998, v vsebini, kot ga je predlagala
uprava in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

3. Predlog delitve čistega dobička iz po-
slovnega leta 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička.

Osnova za delitev je prenesen čisti dobi-
ček iz leta 1997 v višini 60,000.000 SIT,
revalorizacijski popravek prenesenega či-
stega dobička v višini 4,500.000 SIT ter
čisti dobiček, dosežen v letu 1998 v višini
153,180.746,57 SIT. Skupaj je za delitev
na razpolago znesek 217,980.746,57 SIT.

Čisti dobiček se deli:
– del prenesenega čistega dobička iz

leta 1997 z revalorizacijo v višini
64,038.100 SIT se nameni za izplačilo divi-
dend,

– del prenesenega čistega dobička iz
leta 1997 v višini 461.900 SIT in celotni
čisti dobiček iz leta 1998 v višini
153,180.746,57 SIT ostane v celoti neraz-
deljen.

Bruto dividenda znaša 70 SIT na delni-
co. Dividende pripadajo delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe dne 28. 5.
1999.

Dividende se izplačajo do konca leta
1999.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta in
volitve članov nadzornega sveta.

Predlog sklepov:
1. Odpokličejo se člani nadzornega

sveta – predstavniki delničarjev, izvoljeni
23. 10. 1996.

2. Izvolijo se naslednji člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev:

– Jože Rangus,
– Andrej Ručigaj,
– Danica Tadič,
– Gregor Tratnik,

za 4-letno mandatno obdobje, šteto od
30. 6. 1999 dalje.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe TIM

Laško, d.d., za poslovno leto 1999 se ime-
nuje revizijska družba Abeceda, d.o.o., iz
Celja.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, razen pri 4. in 5. točki dnevnega
reda, kjer je predlagatelj nadzorni svet.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 28. 6. 1999 vpisani v delniško knjigo
družbe TIM Laško, d.d. in najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno, s
priporočeno poštno pošiljko prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Poob-
laščenci morajo prijavi priložiti pisno poob-
lastilo.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datume ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež podjetja in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Prijava je pravočasna, če na sedež druž-
be prispe do 28. 6. 1999.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa poleg tega še z izpiskom iz
sodnega registra. Glavni direktor in člani
nadzornega sveta se skupščine lahko ude-
ležijo tudi če niso delničarj in ne glede na
predhodno prijavo udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini.

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 28. 5. 1999 dalje, v tajništvu
uprave, na sedežu družbe TIM Laško, d.d.,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri toč-
ki 1, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsaka
delnica šteje en glas, sklepi pa se spreje-
majo z navadno večino oddanih glasov, ra-
zen sklep št. 1 pri 4. točki dnevnega reda,
ki je sprejet s tričetrtinsko večino oddanih
glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri istega dne, v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Predlog delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi

sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela

svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in o njih obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.

TIM Laško, d.d.
uprava družbe

Ob-4110
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe Slikar, podjetje za slikarstvo, fasa-
derstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring,
s sedežem v Mariboru, Prešernova 26a,
uprava in predsednik nadzornega sveta skli-
cujeta

3. redno skupščino,

ki bo v četrtek, 1. 7. 1999 ob 15. uri, v
prostorih uprave, Prešernova 26a, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
2. Sprejem letnega poročila in revizor-

skega poročila za poslovno leto 1998.
3. Sprejem sklepa o delitvi nerazporeje-

nega dobička za obdobje 1994–1996 in
pokrivanje izgube leta 1998.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1999.

5. Sprejem spremembe statuta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 1. točki: izvolijo se or-
gani skupščine v predlagani sestavi.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 2. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo uprave o poslo-
vanju družbe in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa k 3. točki: sprejme se
predlog uprave in nadzornega sveta o deli-
tvi nerazporejenega dobička za obdobje
1994–1996 in pokrivanje izgube leta 1998.

Predlog sklepa k 4. točki: imenuje se
revizorska družba Auditor, d.o.o., za revizi-
jo računovodskih izkazov družbe za leto
1999.

Predlog sklepa k 5. točki: naložbe, ki so
posamično višje od 5,000.000 SIT.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu organov upravljanja,
na sedežu družbe v Mariboru, Prešernova
26a, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki, obraz-
ložen in vložen v enem tednu po objavi tega
sklica, v tajništvu organov upravljanja, na
sedežu družbe v Mariboru, Prešernova 26a.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic oznake A, B, C in D, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in vsebovati splošne podatke
(za fizične osebe ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca za firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja).
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Zaradi lažje operativne izvedbe skupšči-
ne prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zastopnike, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, da svojo udeležbo pisno prijavi-
jo tri dni pred sejo.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje z glasovnicami.
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. V tem času se bodo delile glasov-
nice. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 15.30, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Slikar, d.d., Maribor
uprava

Ob-4111
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Maribor, javno podjetje za distribu-
cijo električne energije, d.d., uprava skli-
cuje

2. skupščino družbe
Elektro Maribor, javno podjetje za

distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 13. uri, v

poslovnih prostorih (sejna soba – II. nad-
stropje) Elektro Maribor, d.d., v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Za predsedujoča skupščini se iz-
voli Branka Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: Jel-
ka Orožim-Kopše in Marjana Gredin.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej
Škrk.

2. Sprejem poročila o poslovanju za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme poroči-
lo o poslovanju za leto 1998 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta.

3. Sprejem temeljev poslovne politike in
prioritetnih dejavnostih družbe Elektro Mari-
bor, d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem temeljev poslovne politike in prioritetnih
dejavnostih družbe, ki je pripravljen na pod-
lagi gospodarskega načrta za leto 1999 in
mnenju EGS RI, d.d., o usklajenosti tega
gospodarskega načrta s planom EES skupš-
čini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme temelje poslovne politike in priori-
tetnih dejavnostih družbe Elektro Maribor,
d.d., v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev je na voljo v tajništvu uprave, na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.

ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Maribor, d.d.
direktor

Št. 62/99 Ob-4109
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7/3. člena statuta druž-
be CTJ, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava

4. skupščino delniške družbe CTJ,
d.d., Ljubljana,

ki bo dne 1. julija 1999 ob 10. uri v sobi
B na sedežu družbe CTJ, d.d., Ljubljana,
Vilharjeva 21.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine:

a) predsednika,
b) verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dujočega skupščine, tričlansko verifikacij-
sko komisijo ter imenuje notarja po predlo-
gu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1998
z mnenjem nadzornega sveta.

3. Predlog nakupa 21.754 navadnih
imenskih delnic, ki so bile do sedaj v lasti
Pooblaščene investicijske družbe Arkada
Ena, d.d. (11.516 delnic), Slovenskega od-
škodninskega sklada, d.d. (5.119 delnic) in
Kapitalskega sklada, d.d. (5.119 delnic) in
njihov začasni prenos na sklad lastnih del-
nic z mnenjem nadzornega sveta družbe.
Delnice, ki so predmet nakupa, so glede na
določila statuta prosto prenosljive in ni prav-
nih ovir glede nakupa.

Predlog sklepa: sprejme se predlog na-
kupa 21.754 navadnih imenskih delnic z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se odpoklic čla-
na nadzornega sveta družbe skladno z 266
členom zakona o gospodarskih družbah.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe CTJ, d.d., Ljubljana od dneva obja-
ve dnevnega reda vsak delovnik med 9. in
12. uro.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji sami ali njihovi pooblaščenci. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec mora svojo
udeležbo na skupščini najaviti najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v pisni obli-
ki na sedežu CTJ, d.d., Ljubljana.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

glasujejo na skupščini na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo preložena za 1 uro, po tem
času ob 11. uri  pa bo skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delničarjev ozi-
roma zastopanega osnovnega kapitala.

CTJ, d.d., Ljubljana

Ob-4112
Na podlagi 7.4. točke statuta Iskra Kon-

denzatorji, Industrija kondenzatorjev in opre-
me, d.d., Vrtača 1, Semič, sklicuje uprava

4. sejo skupščine
delniške družbe Iskra kondenzatorji,

d.d.,
ki bo dne 2. 7. 1999 ob 10. uri na

sedežu družbe Vrtača 1, Semič.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in prehodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

zastopanih toliko delnic, da skupščina lah-
ko veljavno zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dva preštevalca gla-
sov in notarja.

Predlog sklepa: delovna telesa se izvoli-
jo:

– Marinka Šabec – predsednica skup-
ščine,

– Josip Gusič, Sonja Pavše – prešteval-
ca glasov,

– Janez Ferlež – notar.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Na podlagi poročila preštevalca glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu poslovanja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagano letno poročilo za leto 1998, sku-
paj z revizijskim mnenjem in mnenjem nad-
zornega sveta.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje Dinamic,
d.o.o., Brusnice, Kandijska cesta 64, Novo
mesto.

7. Imenovanje nadomestnih članov nad-
zornega sveta za obdobje do 12. 12. 2000.
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Za člane nadzornega sveta bodo podani
kandidati v gradivu za skupščino.

Predlog sklepa: na lastno željo se razre-
ši Panjan Franca in Šavli Janka.

Izvoli se predlagana dva člana nadzorne-
ga sveta družbe kot predstavnika kapitala
za obdobje do 12. 12. 2000.

Seznanitev skupščine o izvolitvi nado-
mestnega člana nadzornega sveta, pred-
stavnika zaposlenih:

Delničarjem se poda tudi informacija, da
je bil dosedanji član nadzornega sveta pred-
stavnik zaposlenih Maks Migalič na lastno
željo razrešen in da je svet delavcev na 31.
redni seji dne 13. 5. 1999 s tajnim glasova-
njem kot nadomestnega člana izvolil nove-
ga člana nadzornega sveta Sever Martina.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov sta uprava in nad-

zorni svet.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsak delovni dan od 10. do
12. ure v tajništvu na sedežu družbe.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda, glede
katerih želijo, da so o njih pravočasno sez-
nanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo delničarji, v korist katerih so delni-
ce družbe na dan 29. 6. 1999 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glaso-
valno pravico lahko uresničuje le tisti delni-
čar oziroma zanj njegov pooblaščenec ali
zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
pisno prijavil svojo udeležbo. Pooblašče-
nec delničarja mora k prijavi udeležbe prilo-
žiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shra-
njeno pri družbi.

Način glasovanja: glasuje se javno z gla-
sovnicami, osebno oziroma po pooblaščen-
cu.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 12.30 v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Iskra kondenzatorji, d.d.,
uprava

Ob-4113
Na podlagi 6.5. točke delničarske po-

godbe in pogodbe o ustanovitvi združenja
delničarjev Iskra kondenzatorji, d.d., sklicu-
jem

7. zbor združenja delničarejv
Iskra kondenzatorji, d.d.,

ki bo 3. 6. 1999 ob 18.30 v Kulturnem
domu v Semiču

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora, predhodna ugotovi-

tev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja ter pre-
števalcev glasov in potrditev dnevnega re-
da.

2. Obravnava dnevnega reda 4. skupšči-
ne delniške družbe Iskra kondenzatorji,
d.d., ter določitev smernic pooblaščencem.

3. Izvolitev pooblaščencev, ki nas bodo
zastopali na 4. skupščini delničarjev Iskra
kondenzatorji, d.d., in volitve predsednika
in namestnika Zbora združenja delničarjev.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbor veljavno odloča, če so navzoči del-

ničarji združenja z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega kapitala v
združenju. Če zbor ob uri sklica ne bo sklep-
čen, se ponovi istega dne ob 19. uri v istih
prostorih. Zbor združenja bo takrat veljavno
odločal ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Iskra kondenzatorji, d.d.,
predsednik zbora združenja delničarjev

Ob-4114
Na podlagi 7.4. statuta delniške družbe

Založba Obzorja, d.d., Partizanska 3-5, Ma-
ribor in v skladu z določili zakona o gospo-
darskih družbah, sklicuje uprava družbe

3. redno sejo skupščine
delničarjev,

ki bo dne 6. 7. 1999 ob 12. uri v Institu-
tu informacijskih znanosti Prešernova 17,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenujejo se na-

slednja delovna telesa skupščine:
– za predsednico skupščine: Blanka Mi-

tič,
– za preštevalca glasov: Andrej Perkuš

in Ladislava Lesjak.
Ugotovi se, da je na seji navzoč vabljen

notar Erih Matel.
3. Obravnava in odločanje o revidiranem

letnem poročilu delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se revidira-
no letno poročilo delniške družbe Založbe
Obzorja, d.d., Maribor za leto 1998 v pred-
loženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o razporeditvi do-
bička za leto 1998 na dan 1. 1. 1999.

Dobiček leta 1998 v znesku
14,591.918,47 SIT se razporedi za pokri-
vanje izgube preteklih let v znesku
5,395.044,89 SIT ter revalorizacijskega po-
pravka izgube v znesku 7,493.469 SIT.
Ostanek v znesku 1,703.405,58 SIT pa se
razporedi 50% v rezerve, 50% pa ostane
nerazporejeno.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščenega revizorja za leto 1999 se
imenuje Valuta, družba za revizijo, d.o.o.,
Strossmayerjeva 13, Maribor.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in v skladu z zakonom
ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Gradivo za
skupščino je na voljo vsem delničarjem v
tajništvu uprave na sedežu družbe vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavnico oziroma pooblastilo za zastopa-
nje osebno ali s priporočeno pošiljko dosta-
vijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje
3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na tem me-
stu istega dne ob 12.30. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Založba Obzorja, d.d., Maribor
uprava, direktor

Št. 13/99 Ob-4115
Na podlagi 32. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine družbe Mestna optika,
d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana ter v skladu
z zakonom o gospodarskih družbah, sklicu-
jeta nadzorni svet in uprava

IV. skupščino delničarjev
družbe Mestna optika, d.d.,

ki bo dne 30. 6. 1999 ob 10. uri, v
hotelu Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe se sprejme letno poročilo družbe
za leto 1998.

3. Obravnava pogodbe o obvladovanju.
Predlog sklepa: skupščina družbe Mest-

na optika, d.d., daje soglasje k pogodbi o
obvladovanju v predloženem besedilu.

4. Obravnava predloga uprave za upora-
bo dobička družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 1998 v višini 29,357.000 SIT ostane
nerazporejen.

5. Sprememba firma družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be Mestna optika, d.d., tako da se spreme-
njena glasi “Mestna optika, Proizvodnja op-
tičnih instrumentov, d.d.”

6. Sprememba dejavnosti družbe zaradi
uskladitve s spremembami standardne kla-
sifikacije dejavnosti.

Predlog sklepa: spremenijo se dejavno-
sti družbe, tako da se črta naslednja dejav-
nost: N/85/12 – Zdravstvene storitve (op-
tometrija) in se nadomesti z naslednjo de-
javnostjo: N/85/122 – Specialistična izven-
bolnišnična dejavnost.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta ter besedila statuta v prečiščeni obliki.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta ter čistopis sta-
tuta v predloženem besedilu.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.

8.1. Predlog sklepa, če je pod 7. točko
dnevnega reda sprejeta sprememba statuta
glede števila članov nadzornega sveta druž-
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be: z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register se odpokličejo člani nadzornega
sveta, predstavniki delničarjev: Maruša Pez-
dič, Jordan Eržen in Aleš Okorn. Za nova
člana nadzornega sveta se izvolita Jordan
Eržen in Aleš Okorn, za dobo 4 let, od
dneva vpisa sprememb statuta v sodni regi-
ster dalje.

8.2. Predlog sklepa, če pod 7. točko
dnevnega reda ni sprejeta ustrezna spre-
memba statuta glede števila članov nadzo-
renga sveta družbe: zaradi prenehanja man-
data 20. 10. 1999 se s tem dnem odpokli-
četa člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarejv: Maruša Pezdič in Jordan Er-
žen. Za nova člana nadzornega sveta se
izvolita Jordan Eržen in Barbara Vraničar, za
dobo 4 let, od 20. 10. 1999 dalje.

9. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za leto 1999.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje revizijska
družba RFR-ERNST & YOUNG, d.o.o., Du-
najska cesta 111, Ljubljana.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predla-

ganimi spremembami statuta družbe ter po-
godbo o obvladovanju na vpogled vsem del-
ničarjem družbe, na sedežu družbe, Kon-
gresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni dan,
med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki v skladu s 34. členom sta-
tuta družbe svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščine ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 10.30 na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mestna optika, d.d., Ljubljana
direktor

predsednik nadzornega sveta

Ob-4116
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 20. člena statuta delniš-
ke družbe uprava sklicuje

6. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad, d.d.,

gradbeništvo, trgovina, inženiring,
Novo mesto, Kočevarjeva 2,

ki bo v sredo, 30. 6. 1999 ob 14. uri, v
Kulturnem domu Črnomelj, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
predsednika, preštevalke glasov in notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

Za predsednika skupščine in dveh pre-
števalcev glasov se izvolijo osebe po pred-
logu uprave.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Janez Ferlež.

2. Obravnava letnega poročila poslova-
nja za leto 1998 z mnenjem revizorja in
mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju delniške družbe za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in z
revizijskim poročilom.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa: dobiček delniške druž-
be Begrad, ki po revidiranem izkazu uspeha
za poslovno leto 1998, po stanju na dan
31. 12. 1998 znaša 39,231.595,19 SIT,
se na predlog uprave razporedi:

– za rezerve družbe 19,615.797,60 SIT,
– za nerazporejeni dobiček

19,615.797,59 SIT.
4. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-

vanja v letu 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za sestavo revizije poslovanja druž-
be za leto 1999 imenuje revizijska družba
Dinamic, d.o.o., Novo mesto.

5. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: sprejme se podana in-
formacija.

Vse gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Begrad, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave dnevnega reda.

Delničarji lahko v desetih dneh po objavi
sklica skupščine pisno predlagajo dopolni-
tev dnevnega reda in nasprotne predloge,
ki morajo biti obrazloženi.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 28. 6. 1999 in bodo sami ali preko
svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščen-
cev prijavili svojo udeležbo na skupščini,
pred zasedanjem skupščine, od 13. do 14.
ure, v avli Kulturnega doma. Zastopnik del-
ničarja se mora pred sejo izkazati s pisnim
pooblastilom.

Glasovanje na skupščini bo javno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, jo bo-

mo ponovili dne 1. 7. 1999 ob isti uri. V
primeru ponovnega sklica je skupščina
sklepčna, ne glede na število prisotnih del-
nic oziroma višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Begrad, d.d., Novo mesto
direktor

Št. 227/99 Ob-4117
Uprava družbe Toplice Dobrna, d.d., Do-

brna 50, Dobrna, sklicuje

4. redno letno skupščino
družbe Toplice Dobrna, d.d.,

ki bo v četrtek, 1. 7. 1999 ob 12. uri, v
dvorani Zdraviliškega doma – 1. nadstrop-
je, Dobrna 54, Dobrna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje

organov.
Predlog sklepa: skupščina je sklepčna

in lahko veljavno odloča ter imenuje organe
skupščine, predsednico Vanjo Strniša, pre-
števalca glasov Ireno Žagavec in Duška Pre-
sekarja ter notarja Marka Finka.

3. Letno poročilo za leto 1998 z revizij-
skim mnenjem in s soglasjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo Toplic Dobrna za leto 1998.

4. Razporeditev dobička s soglasjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: dobiček za poslovno le-
to 1998 v višini 3,165.000 SIT ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999 po
predlogu nadzornega sveta Toplic Dobrna,
d.d.

Predlog sklepa: imenuje se revizijsko hi-
šo Abeceda Celje, za revizijo poslovnega
leta 1999.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Najkasneje 10 dni pred sejo skupš-
čine se pri družbi shrani pooblastilo.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi tisti, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD, d.d., Ljubljana, na
dan 15. 6. 1999. Skupščine se lahko ude-
ležijo vsi tisti delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
30 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be, vsak delovni dan pri g. Presekarju, med
11. in 13. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko le
pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh
po objavi tega sklica, na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem
mestu 30 minut kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d., Dobrna
uprava

Št. 49/99 Ob-4142
Direktorica družbe Zlatorog, podjetje za

ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., Ma-
ribor, s sedežem v Mariboru, Ul. 10. okto-
bra 9, sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Zlatorog, d.d., Maribor,

ki bo v ponedeljek, 28. junija 1999 ob
13. uri, v Poslovnem klubu hotela Piramida
Maribor (Ulica heroja Šlandra 10, Maribor),
z naslednjim dnevnim redom:

1. Imenovanje organov skupščine in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Fride-
rik Bukovič.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,

predsednica skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
Predlog sklepa: potrdi se objavljeni dnev-

ni red 4. seje skupščine družbe Zlatorog,
d.d.
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4. Obravnava poslovnega poročila upra-
ve o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1998 v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da ostane čisti dobiček druž-
be Zlatorog, d.d., ki na dan 31. 12. 1998
znaša 36,772.320,29 SIT, nerazporejen.

6. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,

ki znaša 2.096,100.000 SIT se zniža za
838,440.000 SIT tako, da znaša nova vred-
nost osnovnega kapitala 1.257,660.000
SIT. Znižanje se izvede z znižanjem nomi-
nalne vrednosti delnice z dosedanje vred-
nosti 10.000 SIT na 6.000 SIT.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala
je prevelik obseg vseh oblik kapitala, glede
na potrebe in obseg poslovanja družbe.

Upnikom bo zagotovljeno zavarovanje v
skladu z zakonom. Delničarjem, ki bodo na
dan sprejetja sklepa vpisani v delniško knji-
go, se izplača 4.000 SIT po delnici, v roku
30 dni po izpolnitvi pogojev za plačilo (po-
tek šestmesečnega roka po objavi vpisa v
sodni register).

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predloženi vsebini.
8. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji

člani nadzornega sveta.
9. Izvolitev novih članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvolita:
– Mihaela Stopar,
– Boštjan Drevenšek.
10. Določitev sejnin za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzor-

nega sveta znaša sejnina 40.000 SIT, za
člane nadzornega sveta pa 30.000 SIT.

11. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za izvedbo redne revizije poslovanja
družbe Zlatorog, d.d., za leto 1999 po pred-
logu nadzornega sveta.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi vsaj tri dni pred sejo skupš-
čine in so vpisani v delniško knjigo (KDD) tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe Zlatorog,
d.d., Maribor, Ulica 10. oktobra 9, od 10.
do 13. ure, od 15. junija 1999 dalje.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posa-

meznim točkam dnevnega reda lahko delni-
čarji pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se zopet sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Zlatorog, d.d., Maribor
direktorica

Ob-4145
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ljub-

ljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.,
uprava sklicuje

2. skupščino
družbe Ljubljanske mlekarne,

mlekarska industrija, d.d., Ljubljana,
Tolstojeva 63,

ki bo dne 29. 6. 1999 ob 9.30, v pro-
storih poslovne stavbe TR/3, Trg republike
3, Ljubljana, v konferenčni dvorani, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Nefat.

Izvoli se preštevalki glasov: Barbara Dor-
nik, Renata Miklavčič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila družbe Ljub-
ljanske mlekarne, d.d., za leto 1998 z mne-
njem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička družbe.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlog o delitvi čistega dobička iz
poslovanja družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, bo na voljo na sedežu družbe,
Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra,
govorilnica št. 5, 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 glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega in informacijskega sektor-
ja na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Ljubljanske mlekarne,
mlekarska industrija, d.d., Ljubljana

predsednik uprave in
generalni direktor

Ob-4146
Na podlagi 37. člena statuta družbe Gar-

denia ARS Florae Cvetličarstvo, Ljubljana,
d.d., začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Gardenia ARS Florae Cvetličarstvo,

Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 1999 ob 16. uri v

prostorih uprave podjetja Trg mladinskih de-
lovnih brigad 4, Ljubljana.

Začasna uprava s pozitivnim mnenjem
začasnega nadzornega sveta družbe pred-
laga naslednji dnevni red in predlog skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega in prešte-
valce glasov.

Seji bo prisostvovala tudi vabljena notar-
ka.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 v predloženem besedilu z
mnenjem revizorja.

4. Ugotovitev in razpored dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predložena

delitev dobička.
5. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet in izvoli nadzorni svet v predlagani
sestavi.

6. Formiranje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: formira se sklad lastnih

delnic v višini 10% kapitala, 8.812 delnic, v
nominalni vrednosti 8,812.000 SIT, iz sred-
stev rezerv. O nakupih, prodaji in ceni odlo-
ča uprava v skladu z zakonom in po pravilih,
ki jih določi nadzorni svet.

7. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nagrada članom nadzor-

nega sveta se določi v predlagnai obliki.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

podjetje Constantia MT&D, d.o.o., Vilharje-
va 27, Ljubljana.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu družbe,
vsak delovnik med 9. in 12. uro od dneva
objave do vključno dneva zasedanja skupš-
čine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njiho-
vi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno. Pooblastilo se deponira v
tajništvu podjetja.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
vanje je, da delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine v tajništvu uprave pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Udeleženci skupščine se prijavijo v taj-
ništvu podjetje 30 minut pred zasedanjem
zaradi vpisa v seznam prisotnih delničarjev
in prevzema glasovalnih lističev, izkažejo se
z osebnim dokumentom, pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine eno uro kasne-
je v istem prostoru, takrat bo skupščina od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gardenia ARS Florae Cvetličarstvo,
Ljubljana, d.d.,

začasna uprava

Ob-4148
Na podlagi 7. točke statuta družbe Alp-

dom, inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radov-
ljica, vabi delničarje na

3. sejo
skupščine družbe Alpdom, inženiring,

d.d.,
ki bo dne 1. 7. 1999 ob 12. uri v prosto-

rih družbe (sejna soba), v Radovljici, Can-
karjeva 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje delovnih teles
skupščine in predstavitev notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupš-
čine imenuje Danico Klemenc, univ. dipl.
prav., za preštevalca glasov se imenuje
Zdenko Dolar in Darjo Černe. Seji prisos-
tvuje vabljeni notar Stane Krainer.

2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o delitvi dobička v na-
slednjem besedilu:

– dobiček leta 1998 v višini
8,191.430,60 SIT ostane nerazporejen,

– nerazporejeni dobiček iz preteklih let,
skupaj z revalorizacijo pa se razdeli:

– 2,629.880 SIT za izplačilo dividend
(višina dividende je 55 SIT bruto na delni-
co),

– 3,847.005,54 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Dividenda se izplača v 30 dneh po spre-
jemu tega sklepa na skupščini delničarjev,
na žiro račun, tekoči račun ali hranilno knji-
žico, v nerevaloriziranem znesku. Do divi-
dende so upravičeni vsi tisti delničarji, ki so
vpisani v delniški knjigi na zadnji dan prijave
na sejo skupščine.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizijo letnih računovodskih iz-
kazov družbe Alpdom, d.d., Radovljica, za
leto 1999 imenuje revizijska družba Abece-
da Ptuj, Podjetje za ekonomsko, finančno
in davčno svetovanje ter ekonomsko in fi-
nančno revizijo, d.o.o.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi družbe na zadnji dan
prijave in ki pisno prijavo osebno ali s pripo-
ročeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo vse
udeležence, da se vsaj pol ure pred začet-
kom seje prijavijo v sprejemni pisarni, kjer s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu družbe, na sedežu
družbe do 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v sedmih dneh od objave 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 osnovnega kapitala.

Alpdom, inženiring, d.d., Radovljica
uprava

Št. 54/99 Ob-4149
Na podlagi določil 27. in 30. člena sta-

tuta delniške družbe “Vektor”, d.d., sklicuje
uprava družbe

6. redno skupščino
delniške družbe “Vektor”, d.d.,

ki bo v torek, dne 29. junija 1999 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe v Trzinu,
Motnica 11, I. nadstropje (sejna soba) in
skupaj z nadzornim svetom predlaga na-
slednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se izvolijo delovna telesa skupščine.

2. Obravnava in sprejem zaključnega ra-
čuna za leto 1998, revizijskega mnenja o
poslovanju družbe za leto 1998 in letnega
poročila uprave družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
mnenja nadzornega sveta, skupščina spre-
jema zaključni račun za leto 1998, poročilo
o poslovanju družbe za leto1998 ter revizij-
sko mnenje o poslovanju za leto 1998.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta družbe.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1999 skupščina imenuje
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljublja-
ne, Dunajska c. 21.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
seznanitev z imenovanjem predstavnikov de-
lavcev.

Predlog sklepa: izvolita se dva člana nad-
zornega sveta.

Skupščina vzame na znanje informacijo
o imenovanju dveh članov nadzornega sve-
ta – predstavnikov delavcev.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh po objavi sklica.

Delničarje lahko skladno s statutom druž-
be zastopa na skupščini pooblaščenec.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih
bodo prejeli delničarji ob vstopu v sejno
dvorano.

Glasovalno pravico lahko delničar ure-
sničuje preko pooblaščenca. Pooblastilo
mora biti pisno in vsebovati splošne podat-
ke (ime in priimek, naslov, EMŠO, oziroma
firmo in sedež) o pooblastitelju in pooblaš-
čencu ter podpis pooblastitelja.

Gradivo bo na vpogled na sedežu druž-
be v Trzinu, Motnica 11, v tajništvu kadrov-
sko-splošnega sektorja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
29. 6. 1999 ob 12. uri, v istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vektor, d.d., Trzin
glavni direktor

Ob-4151
Na podlagi 39. člena statuta družbe Pre-

mogovnik Velenje, javno podjetje za prido-
bivanje lignita, d.d., uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Premogovnik Velenje, javno podjetje za

pridobivanje lignita, d.d.,
ki bo dne 28. 6. 1999 ob 10. uri, v

prostorih večnamenske dvorane NOP na
Partizanski c. 78, v Velenju, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsedujočo skupščini se
izvoli Branka Neffat. Izvoli se preštevalca
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glasov: Jože Kožar in Kristina Zupanc. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto
1998 znaša 167,265.186,99 SIT in se raz-
poredi v rezerve.

4. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

1. Osnovni kapital v družbi, ki znaša
26.409,890.000 SIT se poveča za
859,460.185,66 SIT z izdajo 85.946 na-
vadnih imenskih delnic, v nominalni vredno-
sti 10.000 SIT vsaka in v skupni nominalni
vrednosti 859,460.000 SIT.

Osnovni kapital s povečanjem znaša
27.269,350.185,66 SIT.

2. Prodajna cena za delnico znaša
10.000 SIT.

3. Povečanje osnovnega kapitala
družbe se izvede s konverzijo terjatev, v
delnice Premogovnika Velenje, d.d.:

⋅ Republika Slovenija na podlagi skle-
pa Vlade Republike Slovenije št. 446-16/
98-1(n) z dne 17. 12. 1998 in pogodba o
konverziji terjatev v kapitalski vložek z dne
7. 5. 1999, vloži kot stvarni vložek terjatve
do družbe Premogovnik Velenje, d.d., v
skupni višini 859,460.185,66 SIT in prev-
zame 85.946 delnic.

4. Rok za vpis delnic je 31. 7. 1999.
5. Na podlagi določil tretjega odstav-

ka 313. člena zakona o gospodarskih druž-
bah (Ur. l. RS, št.30/93, 29/94, 82/94 in
20/98) se v celoti izključi prednostno pravi-
co dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.

6. Skupščina delničarjev prenaša
pooblastilo za spremembo statuta, ki zade-
va uskladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetim odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje družbo Podboršek, k.d., Ulica
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, 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 skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki naj-
manj 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 morebitnega prev-
zema 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 skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupš-
čina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Premogovnik Velenje, d.d.,
direktor

Št. 26/99 Ob-4152
Na podlagi 7.3. točke statuta Emona Ma-

ximarket, d.d., Ljubljana, Trg republike 1,
uprava Emona Maximarket, d.d., vabi delni-
čarje na

2. redno skupščino,

ki bo v ponedeljek, 28. junija 1999 ob
9. uri v prostorih restavracije Maxim, v Ljub-
ljani, Trg republike 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov, ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli odvetnik Anton Marolt. Za se-
stavo notarskega zapisnika se imenuje no-
tar Miro Košak. Za preštevalki glasov se
izvolita Majda Kamin in Breda Marinšek.

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za leto 1998.

Nadzorni svet in uprava predlagata
skupščini, da sprejme naslednji predlog
sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sve-
ta skupščina sprejme revidirano letno poro-
čilo uprave za leto 1998.

3. Predlog delitve dobička za obdobje
1994–1998.

Nadzorni svet in uprava predlagata
skupščini, da sprejme naslednji predlog
sklepa: nerazporejeni čisti dobiček družbe
za leto 1994 v višini 22,371.171,61 SIT se
razporedi za izplačilo dividend.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1994 v višini 29,987.849,37 SIT se
razporedi za izplačilo dividend.

Čisti dobiček družbe za leto 1995 v viši-
ni 174,557.668,08 SIT se razporedi:

– 12,945.579,02 SIT za izplačilo divi-
dend,

– 161,612.089,06 SIT ostane nerazpo-
rejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1995 v višini 48,796.269,42 SIT osta-
ne nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1996 v višini
119,115.221,66 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1996 v višini 20,970.234,77 SIT os-
tane nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1997 v višini
53,178.184,37 SIT ostane nerazporejen.

Revalorizacija čistega dobička družbe za
leto 1997 v višini 3,988.363,82 SIT ostane
nerazporejena.

Čisti dobiček družbe za leto 1998 v viši-
ni 108,924.503,59 SIT ostane nerazpore-
jen.

Izhajajoč iz prvega in drugega odstavka
tega sklepa znaša bruto dividenda na delni-
co 200 SIT in jo bo družba izplačala v ob-
dobju od 1. 9. 1999 do 31. 10. 1999.

Upravičenci do izplačila dividend so last-
niki delnic na dan 28. 6. 1999.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Emona Maximarket, d.d.

Predlog sklepov:
A. sklep: v 4.0 točki se naslov dopolni

tako, da se glasi: “4.0 Osnovni kapital in
rezerve”.

B. sklep: doda se nova 4.21. točka, ki
se glasi: “4.21. Družba oblikuje rezerve v
višini 10% osnovnega kapitala ter sklad last-
nih delnic, kot posebno obliko rezerv. Sklad
se oblikuje v vrednosti, ki ustreza vrednosti
desetine vseh delnic, ki jih je izdala družba,
upoštevaje knjižno vrednost delnic in zad-
nje revidirane bilance stanja.”.

C. sklep: črta se dosedanje besedilo
5.6. točke in nadomesti z novim, tako da se
glasi: “5.6. Skupščina lahko pri odločanju o
delitvi dobička sklene, da se generalnemu
direktorju izplača udeležba na dobičku druž-
be.”.

D. sklep: doda se nova 6.10. točka, ki
se glasi: “6.10. Skupščina lahko pri odlo-
čanju o delitvi dobička sklene, da se čla-
nom nadzornega sveta izplača udeležba na
dobičku družbe.”.

E. sklep: “Dosedanja 6.10. točka posta-
ne nova 6.11. točka.”.

F. sklep: spremeni se 7.4. točka, da se
glasi: “7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec
dni pred sejo z objavo v Ljubljanskem dnev-
niku ali s pisnim vabilom vsem delničarjem,
v katerem se navede dnevni red ter kraj in
čas seje.”.

5. Imenovanje revizorja za revizijo poslo-
vanja za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Emo-
na Maximarket, d.d., za leto 1999 se potrdi
revizor revizijske družbe IN Revizije, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 1.

Zaradi sestave seznama delničarjev in
prevzema glasovalnih listkov vabimo delni-
čarje, da se priglasijo eno uro pred pričet-
kom skupščine, pred tem pa udeležbo na
skupščini prijavijo pisno ali osebno pri druž-
bi najmanj tri dni pred skupščino (pisna pri-
java mora biti v družbi tri dni pred skupšči-
no!).

Udeleženci skupščine se izkažejo z va-
bilom, osebno izkaznico ali drugo javno listi-
no s fotografijo in s podpisom na seznamu
udeležencev.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi pooblaš-
čenci.

Pooblasilo je potrebno pred skupščino
predložiti družbi.

O sklepih pod 1., 2., 3. in 5. točko
dnevnega reda odloča skupščina z večino
oddanih glasov.

O sklepu pod 4. točko odloča skupšči-
na s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega
kapitala.



Stran 2780 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Gradiva za skupščino so na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in
13. uro od vključno 26. 5. 1999 do26. 6.
1999, v tajništvu družbe Ljubljana, Trg re-
publike 1.

Emona Maximarket, d.d., Ljubljana
uprava

generalni direktor

Ob-4228
V skladu s 34. členom statuta družbe

Dravinjski dom d.d. Slovenske Konjice, Celj-
ska cesta 2, uprava družbe sklicuje

3. sejo skupščine družbe
ki bo v ponedeljek, 28. junija 1999 ob

12. uri v Konjičanki v Slovenskih Konjicah,
Stari trg 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Miroslav Pesko. Za prešte-
valca glasov se imenujeta Marija Jevšenak
in Žarko Punčuh. Na skupščini bo prisoten
notar Franc Marguč.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se dnevni red,

ki ga je predlagala uprava.
3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se Letno poro-

čilo o poslovanju družbe za leto 1998 z
revizijskim mnenjem v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta.

4. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: razporeditev dobička za

leto 1998 se izvrši v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta. Čisti
dobiček iz leta 1998 v višini 40,770.896,50
SIT ostane nerazporejen.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predlagani vsebi-
ni. Sprejme se prečiščeno besedilo - čisto-
pis statuta družbe Dravinjski dom d.d. s
spremembami in dopolnitvami v predlagani
vsebini (priloga k točki 6 dnevnega reda).

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v velikosti do višine 10% knjigovod-
ske vrednosti celotnega kapitala na dan
31. 12. 1998 iz prostih rezerv družbe in
njihovega revalorizacijskega popravka.
Sklad se oblikuje za namene iz 240. člena
zakona o gospodarskih družbah. Nadzorni
svet v roku 3. mesecev od dneva skupščine
potrdi ali spremeni do tedaj veljavna Pravila
poslovanja sklada lastnih delnic.

7. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanji član
nadzornega sveta Guzej Anton. Za člana
nadzornega sveta se za dobo do konca
mandata sedanjega nadzornega sveta ime-
nuje Borkovič Marina.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe imenuje podjet-
je Plus Revizija d.o.o. Ljubljana.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled od 28. 5. 1999 dalje

vsak torek in petek od 8. do 11. ure v
Službi za pravne in splošne zadeve na se-
dežu družbe, Celjska cesta 2, Slov. Konji-
ce. Vsak nov predlog delničarjev k dnevne-
mu redu mora biti podan in obrazložen v
pisni obliki in mora prispeti na sedež družbe
najkasneje 7 dni po objavi tega vabila.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in za čas trajanja poob-
lastila shranjeno na sedežu družbe. Delni-
čarji morajo biti vpisani v delniški knjigi naj-
kasneje 15 dni pred skupščino družbe, si-
cer na skupščini ne morejo uresničevati
glasovalne pravice.

Prijava udeležbe
Udeležbo na skupščini lahko delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki pisno pri-
javijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pri začasni upravi družbe. Prijava je pravoča-
sna, če prispe na sedež družbe najkasneje
do 25. 6. 1999. Pravilno prijavljeni delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki pred
sejo skupščine s podpisom potrdijo svojo
prisotnost in prevzamejo ustrezno gradivo.

Sklepčnost
Skupščina je pri prvem sklicu sklepčna,

če je na seji prisotno več kot 15% glasov
delničarjev. Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, bo ponovni sklic pol ure
kasneje istega dne. Skupščina bo takrat ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.
Dravinjski dom, d.d., Slovenske Konjice

uprava

Ob-4229
Na podlagi določil 6.3. člena statuta del-

niške družbe Hoteli Palace d.d., uprava Ho-
teli Palace d.d. sklicuje

3. sejo skupščine
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 11. uri v pro-

storih Grand hotela Palace, Obala 43, 6320
Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se delovna

telesa skupščine: dr. Boris Filli; predsednik
skupščine, Sonja Zimerman, Zvonka Dobri-
lovič; preštevalki glasov. Seji bo prisostvo-
vala vabljena notarka Mojca Tavčar-Pasar.

3. Obravnava in potrditev poročila upra-
ve o poslovanju družbe v poslovnem letu
1998.

Uprava delniške družbe ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta predlaga nasled-
nji sklep: potrdi se poročilo o poslovanju
družbe v poslovnem letu 1998.

4. Obravnava in odločanje o razporeja-
nju dobička poslovnega leta 1998: predlog
sklepa uprave ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta: dobiček poslovnega leta
1998 v višini 176.212 tisoč SIT ostane ne-
razporejen.

5. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
sprejme se informacija o odstopu članice
nadzornega sveta dr. Alenke Žnidaršič Kran-
jc, za novega člana nadzornega sveta se
imenuje Mirko Kaluža.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
potrdi se imenovanje ITEO Revizija, Podjet-
je za revizijo, Ljubljana d.o.o. za pooblašče-
nega revizorja delniške družbe za poslovno
leto 1999.

Gradivo za sejo skupščine s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem, njihovim
zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem
na sedežu družbe vsak delovni dan od po-
nedeljka do petka v času med 12. in 13.
uro, od dneva objave dnevnega reda.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go družbe na dan 25. 6. 1999 in bodo sami
ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev pisno prijavili svojo udelež-
bo na skupščini najmanj tri dni pred dnem
seje skupščine na naslov tajništva delniške
družbe.

Pooblaščenci in zastopniki morajo k pri-
javi priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopstvu.

Udeležence prosimo, da pridejo na dan
skupščine v prostore zasedanja vsaj pol ure
pred pričetkom zasedanja in se z ustreznim
dokazilom oziroma identifikacijskim doku-
mentom prijavijo ter prevzamejo glasovalne
lističe.

Če seja skupščine ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne isti dan ob 12. uri v istih prostorih. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hoteli Palace, d.d., Portorož
uprava družbe

Ob-4230
Na podlagi določil 21. člena statuta upra-

va Merkur, d.d. sklicuje

7. skupščino
delničarjev družbe Merkur - trgovina in

storitve, d.d., Koroška c. 1, Kranj
Skupščina bo v petek 2. 7. 1999 ob 12.

uri v konferenčni dvorani poslovne stavbe
Merkur, VI. nadstropje, Cesta na Okroglo
7, Naklo z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-
sednika, tričlanske verifikacijske komisije in
zapisnikarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika, tričlansko verifikacijsko komisijo in
zapisnikarja po predlogu uprave. Skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar.

2. Sprejem 2. sprememb in dopolnitev
poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme 2.
spremembe in dopolnitve poslovnika o delu
skupščine.

3. Letno poročilo Merkur, d.d. za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo Merkur, d.d. za leto 1998.

4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep o delitvi dobička za leto 1998.
5. Sprememba sedeža Merkur, d.d.
Predlog sklepa: Spremeni se sedež

družbe in je novi sedež Naklo, Cesta na
Okroglo 7.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev stat-
uta Merkur, d.d.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe in dopolnitve statuta
Merkur, d.d.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o oblikovanju sklada lastnih delnic.

8. Odpoklic člana nadzornega sveta -
predstavnika delničarjev in izvolitev novega
člana nadzornega sveta - predstavnika del-
ničarjev.

Predlog sklepa: 1. skupščina odpokliče
člana nadzornega sveta - predstavnika del-
ničarjev po predlogu nadzornega sveta. 2.
skupščina izvoli novega člana nadzornega
sveta - predstavnika delničarjev po predlo-
gu nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino skupaj s predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta je na
vpogled v tajništvu poslovodstva družbe v
Naklem, Cesta na Okroglo 7 vse delovne
dni od dneva objave sklica skupščine do 2.
julija 1999 od 9. do 11. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in obrazloženi ter oddani v
sedmih dneh po objavi tega sklica v tajniš-
tvo poslovodstva družbe, Cesta na Okroglo
7, Naklo.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško-depotni družbi na dan 23. 6. 1999
in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih
zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavi-
li svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine. Poob-
laščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe
poslati tudi pisno pooblastilo.

Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda v skladu z zakonom, statu-
tom in poslovnikom o delu skupščine. Vsa-
ka delnica daje delničarju en glas.

Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo
odprt 30 minut pred začetkom. Če skupšči-
na ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 2. 7. 1999
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Merkur, d.d. Kranj,
predsednik uprave –generalni direktor

Ob-4231
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke

Koper d.d. sklicuje uprava Banke Koper d.d.

14. skupščino
Banke Koper d.d.,

ki bo v torek, 29. junija 1999 ob 12. uri
v veliki sejni dvorani Banke Koper d.d., Pri-
staniška ulica 14, 6. nadstropje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine, verifikacijske komisije,
dveh preštevalcev glasov in imenovanje no-
tarja za sestavo notarskega zapisnika.

Predlog sklepa: predsednik skupščine,
verifikacijska komisija in dva preštevalca gla-
sov se izvolijo po predlogu sklicatelja.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notarka Nevenka Kovačič iz Kopra.

2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: na podlagi poročila veri-
fikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in lahko
veljavno odloča.

3. Poročilo predsednika uprave
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo predsednika uprave.
4. Letno poročilo o poslovanju Banke

Koper d.d. v letu 1998 z računovodskimi
izkazi, poročilom revizorske hiše Pricewa-
terhouseCoopers d.d. Ljubljana ter predlog
delitve dobička.

Predlog sklepov:
4.1. Skupščina sprejme poročilo o po-

slovanju banke v letu 1998 z računovodski-
mi izkazi.

4.2. Skupščina sprejema poročilo o re-
viziji računovodskih izkazov banke za leto
1998 revizorske hiše PricewaterhouseCoo-
pers d.d. Ljubljana.

4.3. Skupščina sprejema predlog upra-
ve z mnenjem nadzornega sveta za delitev
dobička banke za leto 1998.

a) Izhodišča za delitev dobička
– dobiček pred obdavčitvijo –

1.503,302.397,58 SIT,
– davek iz dobička – 448,113.782 SIT,
– dobiček po obdavčitvi –

1.055,188.615,58 SIT;
b) Dobiček po obdavčitvi se razdeli za:
– dividende – 860,776.200 SIT,
– udeležbo nadzornega sveta –

7,750.600 SIT,
– udeležbo uprave banke – 5,013.100

SIT,
– nerazporejen dobiček –

181,648.715,58 SIT;
c) Za leto 1998 se izplača 1.800 SIT

bruto dividende na delnico.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar banke, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo banke na dan 29. 6. 1999.
Banka bo dividende izplačala v roku 30 dni
po skupščini banke.

5. Pripojitev M banke d.d. k Banki Ko-
per d.d.

5.1. Poročilo uprav Banke Koper d.d. in
M banke d.d. o pripojitvi M banke d.d. k
Banki Koper d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke je sez-
nanjena s poročilom uprav Banke Koper in
M banke o pripojitvi M banke d.d. k Banki
Koper d.d.

5.2. Poročilo pooblaščenega revizorja
PricewaterhouseCoopers Ljubljana d.d o re-
viziji pogodbe o pripojitvi in uskladitvi med-
sebojnih pravic in obveznosti med Banko
Koper d.d. in M Banko.

Predlog sklepa: skupščina je seznanje-
na s poročilom pooblaščenega revizorja Pri-
cewaterhouseCoopers Ljubljana d.d. o re-
viziji pogodbe o pripojitvi, sklenjeni med
Banko Koper d.d. in M banko d.d.

5.3. Pripojitev M banke d.d. k Banki Ko-
per d.d. in potrditev pogodbe o pripojitvi in
uskladitvi medsebojnih pravic in obveznosti
med Banko Koper d.d. in M banko d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spre-
jema sklep o pripojitvi M banke d.d. k Banki
Koper d.d. in potrdi pogodbo o pripojitvi M
banke d.d. kot prevzeti družbi k Banki Ko-
per d.d. kot prevzemni družbi.

6. Spremembe in dopolnitve statuta Ban-
ke Koper d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spre-
jema spremembe in dopolnitve statuta Ban-
ke Koper d.d. s prečiščenim besedilom.

7. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog nadzornega sveta, da za revizorja
računovodskih izkazov Banke Koper d.d.
za leto 1999 imenuje revizorsko hišo Price-
waterhouseCoopers Ljubljana d.d.

8. Ugotovitev neto dolžnikov za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je na osnovi podatkov za leto 1998 izmed
družb, ki so zastopane v nadzornem svetu
banke, neto dolžnik družba Intereuropa Ko-
per d.d.

9. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta banke.

Predlog sklepa: skupščina imenuje na-
domestnega člana nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta.

Predlagatelji sklepov:
– k točkam 1. in 3. uprava,
– k točkam 7. in 9. nadzorni svet,
– k točkam 4., 5., 6. in 7. uprava in

nadzorni svet.
Udeležba na seji
Skupščine se lahko udeležijo in imajo

pravico do odločanja delničarji banke, ki so
vpisani v delniško knjigo banke 5 delovnih
dni pred dnem zasedanja.

Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z dru-
gimi delničarji najmanj 5% glasov v skupšči-
ni banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo skupščina sklepa-
la, če je objavo mogoče zagotoviti v roku
15 dni po sklicu skupščine.

Sklic skupščine s potrdilom o številu gla-
sov in obrazcem pooblastila oziroma prijav-
nice bodo poslana delničarjem najkasneje
15 dni pred zasedanjem.

Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali za-
konitem zastopniku.

Pooblaščenec se mora izkazati s poob-
lastilom, zakoniti zastopnik pa z ustrezno
listino.

Delničarji prejmejo pred začetkom zase-
danja glasovnice za odločanje na skupščini,
ko predložijo izpolnjene prijavnice oziroma
pooblastila.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
spredlaganimi spremembami in dopolnitva-
mi statuta bo na voljo od 15. junija 1999
dalje v tajništvu banke, soba 511, V. nad-
stropje.

Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Banka Koper, d.d.,
uprava

predsednik uprave
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Ob-4232
Uprava Loške komunale, d.d., Škofja Lo-

ka, skladno s 17. členom statuta sklicuje in
vabi delničarje na

5. skupščino
delniške družbe Loška komunala,

oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva c. 43a,

ki bo 29. 6. 1999 ob 10. uri v poslovni
stavbi Loške komunale, d.d., Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepov:
a) Izvolijo se: predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
b) Za sestavo notarskega zapisa se ime-

nuje predlagani notar.
3. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
5. Sprejem letnega poročila za leto

1998 in delitev dobička.
Predlogi sklepov:
a) Sprejme se revizijsko poročilo o revi-

diranju računovodskih izkazov za leto 1998.
b) Sprejme se letno poročilo za leto

1998 v predloženem besedilu,
c) Sprejme se predlagana delitev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto

1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo “Plus revizija”, d.o.o., iz Ljub-
ljane za revidiranje računovodskih izkazov
za poslovno leto 1999.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina ugotovi, da z dnem 23. 11.

1999 poteče mandat naslednjim članom
nadzornega veta: Vidi Gaber, Juriju Dem-
šarju in Dragomiru Brdniku.

b) Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev izvolita:

– Janez Kepic in
– Dragomir Brdnik.
c) Skupščina ugotovi, da je svet delav-

cev dne 21. 4. 1999 na 2. redni seji, izvolil
Vido Gaber,kot predstavnico delavcev v
nadzorni svet, za naslednjo mandatno do-
bo.

d) Mandatna doba vsem trem članom
nadzornega sveta prične teči 24. 11. 1999.

8. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagana vi-
šina nagrad oziroma sejnin za člane nadzor-
nega sveta za obdobje med 4. in 5. zaseda-
njem skupščine.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
imetniki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo oziroma pri KDD
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Seznam delničarjev je na vpogled vsake-
mu delničarju dva delovna dneva pred zase-
danjem skupščine na sedežu družbe od
7. do 13. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih.

Pooblaščenci morajo predložiti pisna
pooblastila skladna z veljavno zakonodajo.

Vsaka navadna imenska delnica ima en
glas.

Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejmejo vsi delničarji oseb-
no ali po pošti najmanj 30 dni pred dnevom
zasedanja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne t.j. 29. 6. 1999
ob 10.30 v istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Loška komunala, d.d, Škofja Loka
uprava družbe

Ob-4233
Uprava družbe Lama, d.d., okovje-mon-

tažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem v
Dekanih 5, Koper, sklicuje na podlagi 7.3.
točke statuta družbe

4. skupščino
ki bo v ponedeljek, 28. 6. 1999 ob 12. uri

na sedežu družbe v Dekanih 5, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvo preštevalko glasov Nevenko Markežič,
za drugega preštevalca glasov Branka Biz-
jaka, za notarja za sestavo notarskega zapi-
snika določi notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be sprejme letno poročilo o poslovanju druž-
be za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in revizorskim poročilom.

3. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na razporedi dobiček družbe iz leta 1998 v
znesku 15,701.890 SIT v rezerve družbe.

4. Sprejem statuta v čistopisu.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sta-

tut delniške družbe v čistopisu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina za revizorja družbe za leto
1999 imenuje revizorsko družbo RFR -
Ernst & Young, revizijska družba, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Dekani 5, Koper, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure.

Na istem kraju je dostopno tudi besedilo
čistopisa statuta družbe. Delničarje prosi-
mo, da svoje nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda družbi pi-
sno sporočijo v 7 dneh od objave sklica
skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic razvidnih iz seznama vpi-
snikov delnic, njihovi pooblaščenci in za-

stopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri
upravi družbe vsaj na dan zasedanja
skupščine in ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana v kateri bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred zasedanjem skupšči-
ne. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 28. 6.
1999 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Lama, d.d., Dekani
uprava

Št. 34/99 Ob-4234
Na podlagi določil 23. člena statuta druž-

be Leskom, d.d., Nazarje, Savinjska cesta
4, sklicujemo

9. redno sejo skupščine
delničarjev,

ki bo v torek, 29. junija 1999 ob 17. uri
v mali dvorani Delavskega doma Nazarje,
Savinjska ceta 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: potrdijo se predlagani

organi zasedanja in dnevni red.
2. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila o poslovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo

za leto 1998.
3. Razporeditev rezultatov in določitev

dividende za leto 1998.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana

razporeditev rezultatov in dividenda za leto
1998.

4.Razno.
Gradivo za zasedanje bo delničarjem na

vpogled 10 delovnih dni pred sejo od 11.
do 14. ure na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge delničarji
vložijo pisno najpozneje 3 delovne dni pred
zasedanjem na upravi družbe.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po pooblaščencu.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja istega dne v
istih prostorih ob 18. uri z enakim dnevnim
redom. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Leskom, d.d., Nazarje
uprava

Ob-4235
Na podlagi 43. člena statuta družbe

“Transport” Krško, d.d., sklicujem

4. skupščino delničarjev,
ki bo 28. 6. 1999 ob 12. uri v poslovnih

prostorih družbe z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje predsedujočega
skupščine in dva preštevalca glasov.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju družbe za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje EPIS, d.o.o., Celje.

5. Vprašanja in predlogi delničarejv.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žr-
tev 133, vsak delovnik od 9. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se o objavljenih predlogih
odloča po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
delniške družbe v Krškem, Cesta krških žr-
tev 133 pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic pridejo na skupščino pred zase-
danjem.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovni sklic uro
kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnvonega kapitala.

Transport Krško, d.d.,
direktor

Ob-4236
Uprava skladno s statutom družbe in za-

konom o gospodarskih družbah sklicuje

5. skupščino
Tegrad, d.d.,

ki bo dne 23. 6. 1999 ob 14. uri v sejni
sobi delniške družbe Tegrad, Kamniška 41,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Poročilo preštevalcev glasov in ugo-

tovitev sklepčnosti.
3. Sprejem dnevnega reda 5. skupšči-

ne.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1998, potrditev predloga za izplačilo divi-
dend in potrditev predloga za izplačilo na-
grad upravi po individualnih pogodbah.

5. Sprejem predloga nadzornega sveta
o imenovanju revizijske hiše.

6. Imenovanje nadzornega sveta.
7. Izplačilo zadržanega zneska plač

upravi za leto 1998.
Predlogi sklepov:

1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna
telesa skupščine in ugotovi se prisotnost
notarja.

2. Sklep k 2. točki: sprejme se poročilo
preštevalcev glasov in ugotovi se sklepč-
nost seje.

3. Sklep k 3. točki: sprejme se predla-
gani dnevni red 5. skupščine.

4. Sklep k 4. točki: sprejme se letno
poročilo za leto 1998 in potrdita se izplačilo
dividend in izplačilo nagrad upravi po pred-
logu.

5. Sklep k 5. točki: sprejme se predla-
gana revizijska hiša.

6. Sklep k 6. točki: skupščina imenuje
predlagana člana za nadzorni svet za štirilet-
no mandatno obdobje in se seznani s čla-
nom za NS, ki ga je preldagal svet delavcev.

7. Sklep k 7. točki: sprejme se predlag-
ni sklep.

Pogoji udeležbe
Nasprotne pisne predloge na predlaga-

ne sklepe predlaganega dnevnega reda lah-
ko pošljete od 21. 5. 1999 do 28. 5. 1999
na sedež družbe.

Na skupščini lahko nastopate osebno ali
preko svojih pooblaščencev ali zastopnkov.

Pooblastila morajo biti v skladu z zako-
nom o prevzemih (Ur. l. RS, št. 67/97).
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopni-
ki dokazujejo svojo istovetnost z osebnimi
dokumenti.

Delničarji morajo vse prodaje, ki so bile
izvršene, registrirati v delniški knjigi na sede-
žu družbe najkasneje do vključno 3. 6. 1999.
Po tem datumu se do zaključka 5. skupščine
prekine trgovanje z delnicami. Registracija v
delniški knjigi je možna vsak četrtek od 8. do
9. ure na sedežu družbe. Pri glasovanju se
upošteva lastništvo delnic po stanju v del-
niški knjigi na dan 3. 6. 1999. Vsi delničarji
oziroma pooblaščenci ali zastopniki morajo
najaviti svojo udeležbo na skupščini pisno
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne v splošnem sektorju Tegrad, d.d., ali pi-
sno na sedež družbe Tegrad, d.d.

Glasovalne lističe, ki veljajo kot pristop-
nice, dvignejo delničarji na dan skupščine
od 11. do 12. ure. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo njena naslednja seja v istih
prostorih z istim dnevnim redom istega dne
uro kasneje.

Gradiva
Predlogi sklepov k vsaki točki dnevnega

reda in gradivo je na vpogled na sedežu
družbe od 21. 5. 1999 dalje vsak delovni
dan od 8. do 9. ure pri splošno-kadrovski
direktorici Nuši Dolgan.

Tegrad, d.d., Ljubljana,
uprava

Ob-4237
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Lo-

ka, d.d., Škofja Loka, Kidričeva c. 54, di-
rektor družbe s soglasjem nadzornega sve-
ta sklicuje

4. skupščino
družbe Loka, d.d.,

ki bo v sredo, 30. 6. 1998, ob 12.30 v
sejni sobi na sedežu družbe v Škofji Loki,
Kidričeva c. 54.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa
skupščine: za predsednico Miro Bračko, za
preštevalki Heleno Tolar in Mojco Kumer,
za vodenje notarskega zapisnika notarko
Eriko Braniselj.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1998.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

iz leta 1998 v višini 233,646.313,91 SIT
se razporedi:

– 50% (116,823.156,95 SIT) za rezer-
ve, v skladu s prejetim poslovnim poročilom,

– 50% (116,823.156,96 SIT) pa osta-
ne nerazporejen.

4. Izplačilo nagrade direktorju družbe in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: iz nerazporejenega do-
bička iz leta 1996 se izplačajo nagrade di-
rektorju družbe in nadzornemu svetu v skup-
nem znesku 3,229.305 SIT.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 5% osnovnega kapitala, to je
76,382.000 SIT.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje Pricewaterhouse-
Coopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

6. Razrešitev dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev novih.

Predlog sklepa: razrešita se dosedanja
člana nadzornega sveta Anton Jenko in Sa-
ša Koštial in izvolita novi članici Jadranka
Dakič, rojena 13. 7. 1955, stanujoča Štiho-
va 18 v Ljubljani in Mateja Jesenek, rojena
31. 7. 1967, stanujoča Trnovski pristan 8 v
Ljubljani.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

8. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo imetniki navadnih
delnic. 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 tri dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v pisarni direktorja splošno kadrov-
skega sektorja na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan med 11. in 13. uro.

Delničarje oziroma njihove pooblaščen-
ce prosimo, da svoje nasprotne predloge
pošljejo podjetju najpozneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem mestu. Ob drugem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Loka, d.d., Škofja Loka
direktor družbe
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Ob-4238
Uprava družbe Dolenjske pekarne, pro-

izvodnja kruha, peciva, testenin in slaščic,
d.d., Ločna 2, Novo mesto na podlagi 7.5.
točke statuta družbe sklicuje

3. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v sredo, 30. 6. 1999 ob 10. uri na

sedežu družb Ločna 2, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se iz-

volijo predlagani kandidati v delovna telesa
skupščine in potrdi predlaganega notarja.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1998 z revizij-
skim mnenjem in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 1998 v predloženi vsebi-
ni skupaj s poročilom revizisjke družbe in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe Dolenjskih
pekarn, d.d.

5. Predlog razporeditve dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1998 na pod-
lagi predloga uprave in mnenja nadzornega
sveta.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-

pa o oblikovovanju sklada lastnih delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se imenuje predlaganega revizorja za
poslovno leto 1999.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležeba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pisno
pooblastilo mora biti družbi dostavljeno vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shra-
njeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi družbe dne 23. 6. 1999
in udeležbo pisno prijavijo osebno ali s pri-
poročeno pošiljko dostavijo družbi najka-
sneje tri dni pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da ob prihodu na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje
v sprejemni pisarni, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sklepov je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan pri upravi
družbe od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi v tednu dni po
objavi sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Dolenjske pekarne, d.d., Novo mesto
uprava družbe

Ob-4239
Na podlagi 6. točke statuta družbe Pleti-

lja, d.d., Litija sklicujem

4. sejo skupščine
ki bo v ponedeljek, 28. 6. 1999 ob 13. uri

na sedežu družbe v Litiji, Ljubljanska c. 18.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev ter notarja v
vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la poslovanja družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me zaključni račun za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
poslovnega leta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se na-
stala izguba v letu 1998 v višini 2,209.967
SIT pokrije v breme prihodkov v naslednjih
petih letih.

5. Informacija o poslovanju v prvih treh
mesecih 1999.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščenci zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udelež-
bo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.

Hkrati z najavo udeležbe na skupščini
morajo pooblaščenci predložiti pisna poob-
lastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne – to
je 28. 6. 1999 ob 14. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan od
11. do 13. ure.

Pletilja, d.d., Litija
uprava

Št. 023/99 Ob-4240
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in od 20. do 23. člena
statuta družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,
uprava družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev
družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,

ki bo v sredo, 30. junija 1999 ob 10. uri,
na sedežu družbe KAM-BUS, d.d., Kamnik,
Maistrova 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Bo-

ris Premk,
– za preštevalca glasov Tatjana Petrovič

in Polde Rožman,
– za notarja se imenuje Jože Rožman.
2. Potrditev letnega poročila za leto

1998.
Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo

za leto 1998 po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta ter mnenju pooblaščene
revizijske družbe.

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička
za leto 1998 in delitev nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana razdelitev dobička za leto
1998 in delitev nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. oktobra 1999.

4. Sprememba statuta družbe KAM-
BUS, d.d., Kamnik.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta družbe po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta v nasled-
nji vsebini:

Spremeni se prvi odstavek 25. člena sta-
tuta, ki sedaj glasi: nadzorni svet sestavljajo
štirje člani.

Ostala določila tega člena ostanejo nes-
premenjena.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se odpokliče člana nadzornega
sveta:

– Staneta Spruka in
– Žarka Sajiča.
6. Imenovanje novih članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se izvoli tri člane novega nadzorne-
ga sveta družbe kot predstavnike delničar-
jev, za mandatno obdobje štirih let, v se-
stavi:

– Dušan Jereb,
– Žarko Sajič,
– Stane Spruk,
in se hkrati ugotovi in vzame na znanje

imenovanje člana nadzornega sveta s strani
sveta delavcev Tomaža Goloba.

7. Sejnina članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nad-

zornega sveta o višini sejnine za člane nad-
zornega sveta, in sicer:

– za predsednika nadzornega sveta 400
DEM,

– za člana nadzornega sveta 300 DEM.
Plačilo se izvede v tolarski protivrednosti

po srednjem tečaju BS, na dan nakazila.
Članom nadzornega sveta pripada tudi po-
vračilo potnih stroškov.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo za leto 1999

se imenuje Revizijsko družbo Contura,
d.o.o., iz Ljubljane, po predlogu nadzorne-
ga sveta.

9. Pobude in predlogi delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
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ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo,
najkasneje 3 dni pred skupščino.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, na istem mestu. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.
uri, na istem mestu. Ob drugem sklicu
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

KAM-BUS, d.d., Kamnik
direktor družbe

Ob-4241
Na podlagi določila 6.5. točke statuta

delniške družbe LIP, lesna industrija Bled,
uprava družbe LIP, lesna industrija Bled,
d.d., Bled, Ljubljanska 32, vabi delničarje
na

4. zasedanje skupščine družbe,
ki bo v sredo, 7. julija 1999, s pričetkom

ob 12. uri, v prostorih predavalnice LIP
Bled, na Bledu, Ljubljanska cesta št. 27.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti se za predsednika izvoli Bojan Pečenko,
za člane verifikacijske komisije pa Magda
Cvenkelj, Sonja Zupan in Mateja Stanič-Ru-
dolf.

2. Letno poročilo 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me revidirano letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1998.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se celotna izguba iz leta
1998 v višini 13,100.051,06 SIT pokrije,
in sicer: v breme rezerv v višini 7,205.000
SIT, ter v breme revalorizacijskega poprav-
ka rezerv v višini 5,895.051,06 SIT.

4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo za poslovno leto 1999 skupšči-
na imenuje družbo PricewaterhouseCoo-
pers, d.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo LIP Bled, pri Klirinško
depotni družbi na dan 5. 7. 1999. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini ima vsak delničar
ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo
dostavi družbi osebno ali s priporočeno po-
što najkasneje 3 dni pred sejo, torej vključ-
no do 4. 7. 1999, na naslov LIP Bled, d.d.,
Ljubljanska 32, 4260 Bled, z oznako “za
skupščino”.

Predavalnica bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja. Delničarje oziroma
pooblaščence prosimo, da se zaradi ugo-
tavljanja prisotnosti udeležencev in prevze-
ma glasovnic, zglasijo na mestu zasedanja
skupščine vsaj eno uro pred zasedanjem
skupščine in pravočasno zasedejo mesta v
predavalnici.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošnem sek-

torju na sedežu družbe LIP Bled, d.d., na
Bledu, Ljubljanska 32, vsak delovni dan, pri
Jelki Kunej, od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj bodo v
pisni obliki obrazloženi v roku 7 dni po obja-
vi tega sklica, v splošnem sektorju delniške
družbe.

Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% zastopanega osnov-
nega kapitala. Če skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim
redom, istega dne, pol ure po prvem sklicu,
na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

LIP Bled, d.d.
predsednik uprave

Št. 81/99 Ob-4242
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava

5. skupščino
delniške družbe Guma, d.d., Grosuplje,

ki bo dne 28. junija 1999 ob 12. uri, na
sedežu družbe Brezje pri Grosupljem 1c,
Grosuplje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, notar za
sestavo notarskega zapisnika in zapisnikar.

3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

letno poročilo za leto 1998, skupaj z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

4. Delitev čistega dobička za leto 1997
in 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček za leto
1997 z revalorizacijo in čisti dobiček po-
slovnega leta 1998, v skupnem znesku
6,989.000 SIT, ostane na nerazporejenem
dobičku.

5. Obravnava in sprejem plana poslova-
nja za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se plan poslo-
vanja za leto 1999.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa:
– na predlog uprave in mnenja nadzor-

nega sveta družba oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 8,640.727 SIT iz sredstev re-
zerv, oblikovanih nad zakonskimi rezervami
in revalorizacije rezerv,

– sklad lastnih delnic se oblikuje za na-
mene iz prve, druge in tretje alinee 240.
člena ZGD.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta del-
niške družbe Guma.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta izvolijo
predlagani kandidati.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja delniške

družbe Guma Grosuplje, se imenuje revizij-
ska družba Contura, d.o.o., iz Ljubljane, za
leto 1999.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na upravi družbe,
Brezje pri Grosupljem 1c, vsak delovnik od
10. do 12. ure, pri vodji finančno računo-
vodskega sektorja.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave, svoje pripombe ter spremenjevalne
oziroma dopolnilne predloge, pisno sporo-
čijo upravi. Uprava bo o utemeljenih predlo-
gih sprejela svoja stališča in bo o spreme-
njenih predlogih najpozneje v 12 dneh po
sklicu skupščine obvestila delničarje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se iz-
kažejo s potrdilom o vplačanih delnicah ali s
pisnim pooblastilom delničarja.

Zaradi lažje izvedbe skupščine prosimo
delničarje, njihove pooblaščence in zastop-
nike, ki se nameravajo udeležiti skupščine,
da svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Guma, d.d., Grosuplje
uprava družbe

Ob-4243
Uprava družbe Goriške opekarne, d.d.,

s sedežem Renče, Merljaki št. 7, sklicuje
na podlagi 6.3. točke statuta družbe

3. sejo skupščine
delniške družbe Goriške opekarne,

d.d.,
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 13. uri, na

sedežu družbe Bukovica št. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Uprava ugotovi sklepčnost in predstavi
notarja, ki prisostvuje skupščini.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov po predlogu.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in z re-
vizijskim poročilom.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo za leto 1998 skupaj z mne-
njem nadzornega sveta in revizijskim poro-
čilom.

3. Odločanje o razporeditvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček družbe razporedi:

– 50% čistega dobička poslovnega leta
1998 v višini 26,321.000 SIT uprava v skla-
du s 7.2. točko statuta družbe razporedi v
rezerve;

– 50% čistega dobička poslovnega leta
1998 v višini 26,321.000 SIT ostane ne-
razporejenega.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja Goriških

opekarn, d.d., za poslovno leto 1999, se
imenuje RFR Ernst & Young, revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na upravi Goriških opekarn, d.d., v
Bukovici št. 1, vsak delovnik od 9. do 12.
ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani sedem
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dni po objavi na upravo družbe Goriške ope-
karne, d.d.

Pooblastilo pooblaščencev in zastopni-
kov mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini z gla-
sovalno pravico imajo delničarji, pooblaš-
čenci in zastopniki, ki najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo za glasovanje.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 14. uri; tedaj bo skupšči-
na sklepčna, ne glede na število prisotnih
delnic.

Goriške opekarne, d.d., Renče
predsednik uprave

Ob-4244
Na podlagi 39. člena statuta družbe

Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., direktor sklicuje

2. skupščino družbe,
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 9. uri, v po-

slovnih prostorih (sejna soba – IV. nadstrop-
je) Elektro Celje, d.d., v Celju, Vrunčeva
2a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Direktor predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov v sestavi: Ire-
na Jančič, Miro Rogina.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nevenka Tory.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Direktor ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta predlaga skupščini, da spre-
jme naslednji sklep: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998.

3. Sprejem temeljev poslovne politike
Elektro Celje, d.d.

Direktor ob pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme temelje
poslovne politike Elektro Celje, d.d., v pred-
loženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Pricewaterhousecoopers, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu na sede-
žu 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 glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
uprave na sedežu družbe, pisno prijavijo
svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema 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 skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Celje, d.d.
direktor

Št. 00080 Ob-4245
V skladu z določili 18., 19. in 20. člena

statuta Zavarovalnice Maribor d.d. ter na
podlagi sklepa nadzornega sveta družbe z
dne 24. 5. 1999 sklicuje uprava družbe

14. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v torek, dne 29. 6. 1999 ob 10. uri
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni dvo-
rani 607/VI z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov s 13. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 29. 6.
1998.

3. Obravnava in sprejem poročila revizij-
ske družbe “Revidis” o reviziji računovod-
skih izkazov in poročila pooblaščenega ak-
tuarja o pregledu zavarovalnotehničnih re-
zervacij.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili o
reviziji računovodskih izkazov in o aktuar-
skem pregledu zavarovalnotehničnih rezer-
vacij.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju zavarovalne družbe v
letu 1998 in poročilo o delu nadzornega
sveta v letu 1998.

5. Sklepanje o delitvi oziroma razporedi-
tvi dobička družbe.

Predlog sklepa:
· skupščina družbe soglaša s predlogom

uprave in mnenjem nadzornega sveta druž-
be, da se v skladu z zavarovalnimi pogoji in
pravilnikom pripiše zavarovalnim vsotam živ-
ljenjskih zavarovancev 370,000.000 SIT iz
dobička življenjskih zavarovanj,

· skupščina sklene, da se nerazporejeni
čisti dobiček leta 1998 v višini
348,168.559,94 SIT razporedi v celoti v
rezervni sklad družbe,

· skupščina sklene, da se iz sredstev
oblikovanih rezerv družbe krijejo izgube iz
preteklih let in sicer v znesku
348,168.559,94 SIT.

· skupščina sklene, da se za nagrade
članom nadzornega sveta in uprave družbe
nameni znesek 5,599.998 SIT iz dobička
družbe.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijski pregled po-

slovanja za leto 1999 se kot revizorja ime-
nuje revizijsko družbo “Revidis” d.o.o. iz
Ljubljane.

7. Sklepanje o nagradi članom nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: zaradi uspešno zaklju-
čenega poslovnega leta in temu ustreznega
prispevka članov nadzornega sveta in up-
rave k poslovnemu izidu družbe se pred-
sedniku nadzornega sveta in predsedniku
uprave družbe odobri nagrada v znesku
500.000 SIT, članom nadzornega sveta in
članom uprave družbe pa nagrada v znesku
400.000 SIT neto.

8. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta ZM, d.d.

Predlog sklepa: na lastno željo dose-
danjih članov in na predlog uprave delničar-
ja Nove KBM, d.d.:

a) se razrešita članstva v nadzornem
svetu ZM, d.d., mag. Darko Tolar, dipl. ek.
in Drago Naberšnik, dipl. inž oba predstavni-
ka oziroma pooblaščenca delničarja Nove
KBM, d.d.;

b) namesto razrešenih čalnov se v nad-
zorni svet ZM, d.d., kot predstavnika oziro-
ma pooblaščenca delničarja Nove KBM,
d.d., imenujeta mag. Drago Pišek, dipl. ek.
in Mladen Stariha, dipl. ek. Mandat
novoimenovanih članov traja do izteka man-
data razrešenih čalnov nadzornega sveta
ZM, d.d.;

c)  sklep velja od 1. 7. 1999 dalje.
9. Vprašanja, predlogi in pobude delni-

čarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor d.d. oziroma njihovi pooblaščenci,
ki se morajo izkazati z verodostojnim poob-
lastilom v tajništvu družbe neposredno pred
zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino. Če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe
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Ob-4246
Na podlagi 7. 3. točke statuta družbe

Tehniška založba Slovenije, d. d., Ljubljana,
Lepi pot 6, sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine družbe
Tehniška založba Slovenije, d. d.,
ki bo dne 28. junija 1999 ob 13. uri v

prostorih Tehniške založbe Slovenije, d. d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delov-

ne organe, in sicer: za predsednika skupšči-
ne Ludvika Kalužo, za preštevalki glasov So-
njo Dacar, Branko Pirc, za zapisničarko no-
tarko Nevenko Tory.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

4. Poslovno poročilo uprave za leto
1998 s predlogom delitve dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1998 in potrdi pred-
log uprave in nadzornega sveta za delitev
dobička za leto 1998.

5. Določitev sejnine in nagrade za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članoma nadzornega
sveta pripada sejnina v neto višini 30.000
SIT, predsedniku pa 45.000 SIT. Članoma
nadzornega sveta pripada nagrada v bruto
višini 160.000 SIT, predsedniku pa
280.000 SIT.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic iz nezakonskih rezerv v višini
30,000.000 SIT.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe Teh-
niška založba Slovenije, d. d., za leto 1999
skupščina imenuje revizijsko hišo ITEO Re-
vizija.

8. Volitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli Jurija
Giacomellija, ki bo do izteka mandata seda-
njemu nadzornemu svetu nadomestil dose-
danjo članico nadzornega sveta Metko Rojc.

9. Izvolitev tričlanske disciplinske komi-
sije.

Predlog sklepa: skupščina izvoli, sklad-
no z 19. členom pravilnika o disciplinski in
odškodninski odgovornosti, Jožeta Čudna,
Sonjo Dacar in Evo Zagoričnik za člane dis-
ciplinske komisije za eno leto.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpi-
som delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško-depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom del-
ničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da v pisni obliki, ki je priloga vabi-

lu, najavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem.

Pozivamo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu Tehniške založbe pol ure pred za-
četkom zasedanja, da se bodo podpisali na
seznam udeležencev in prevzeli glasovalne
tablice oziroma lističe in druga gradiva.

Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Branki
Pirc.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi in s tem omogočijo,
da bo uprava o njih sprejela svoja stališča in
jih pripravila do zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato pa se
skupščina ponovno sestane.

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Tehniška založba Slovenije, d. d.,
Ljubljana

uprava družbe

Ob-4248
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta delniš-
ke družbe Integral, d.d., Črnomelj sklicujem

skupščino delniške družbe
Integral, promet, turizem in delavnice,

d.d., Črnomelj,
ki bo v ponedeljek, dne 28. 6. 1999, ob

15. uri, v prostorih hotela Lahinja v Črnom-
lju, Koldvorska c. 60.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, izvolitev organov skupščine

in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: v organe skupščine se

izvolijo:
– za predsednika Saša Murtiča, univ.

dipl. jur.,
– za preštevalca glasov Antona Šterka in

Alojza Matkoviča,
– za zapisnikarico Mojco Jerman,
– za notarja Janeza Ferleže, notarja v

Črnomlju.
1. Uskladitev nominalnega zneska os-

novnega kapitala, d.d., Integral Črnomelj,
določenega s statutom družbe, z dejanskim
zneskom.

Predlog sklepa: ugotovljene so napake
pri ugotavljanju in seštevkih kapitalskih sred-
stev ob koncu procesa lastninjenja in se
zato napačno določen znesek osnovnega
kapitala delniške družbe Integral, d.d., Čr-
nomelj, po določbah 4.1. točke statuta druž-
be 65,903.000 SIT uskladi in popravi na
dejanski, v sodni register vpisani znesek
65,770.000 SIT.

Enako se z isto določbo 4.1. točke sta-
tuta delniške družbe določeno število
65.903 imenskih navadnih in prenosljivih
delnic popravi na 65.770 delnic istega raz-
reda vpisanih v delniško knjigo, z enakim
nominalnim zneskom 1.000 SIT ene delni-
ce.

3. Letno poročilo o poslovanju ( poslov-
no poročilo), d.d., Integral Črnomelj za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom ter sprejemanje sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju (poslovno poročilo), d.d.,

Integral Črnomelj, revidirani računovodski
izkazi in revizijsko poročilo za poslovno leto
1998.

Ugotovljeni zneski izgub se pokrijejo:
– za leto 1992 v znesku 5,039.481 SIT

z dobičkom iz naslova uskladitve otvoritve-
ne bilance stanja v znesku 5,039.481 SIT;

– za leto 1993 v znesku 17,772.266
SIT z dobičkom iz naslova uskladitve otvori-
tvene bilance stanja v znesku 9,282.590
SIT, z dobičkom iz leta 1995, 1996 in 1997
v znesku 2,362.348 SIT, z revalorizacijskim
popravkom dobička preteklih let v znesku
6,019.281 SIT in z revalorizacijskim po-
pravkom osnovnega kapitala v znesku
108.047 SIT;

– za leto 1994 v znesku 6,758.681 SIT
z revalorizacijskim popravkom osnovnega
kapitala v znesku 6,758.681 SIT;

– dobiček za leto 1997 z revalorizacijo v
znesku 9.318 SIT se razporedi za pokriva-
nje izgube v letu 1993;

– revalorizacijski popravek izgube prete-
klih let do 31. 12. 1998 v znesku
15,616.268 SIT z revalorizacijskim poprav-
kom osnovnega kapitala v znesku
15,616.268 SIT.

S pokritjem in revalorizacijskimi popravki
po tem sklepu so ugotovljene izgube na
dan 31. 12. 1998 v celoti pokriti.

Čisti dobiček iz poslovnega leta 1998
znaša 182.000 SIT in ostane nerazporejen.

4. Sprejemanje sklepa o preoblikovanju,
d.d., Integral Črnomelj v družbo z omejeno
odgovornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-
pa uprave in nadzornega sveta o preobliko-
vanju, d.d., Integral Črnomelj v družbo z
omejeno odgovornostjo., kakor sledi:

1. člen
Delniška družba Integral, Promet, turi-

zem in delavnice, d.d., Črnomelj (v nadalje-
vanju besedila delniška družba Integral) s
sedežem v Črnomlju, Belokranjska cesta
št. 22, se preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo (v nadaljevanju besedila druž-
ba z omejeno odgovornostjo Integral).

2. člen
Firma družbe z omejeno odgovornostjo

Integral je Integral Dolenjske in Bele kraji-
ne, d.o.o., Novo mesto, Promet, turizem in
delavnice.

Skrajšana firma je Integral, d.o.o, Novo
mesto.

3. člen
Sedež družbe z omejeno odgovornostjo

Integral je v Novem mestu, Novi trg 11.

4. člen
Dejavnost družbe z omejeno odgovor-

nostjo Integral je nespremenjena dejavnost
preoblikovane delniške družbe Integral.

5.člen
Osnovni kapital družbe z omejeno odgo-

vornostjo Integral znaša 65,770.000 SIT.
Osnovni kapital iz prejšnjega odstavka

se razdeli tako, da postanejo nominalni zne-
ski delnic delničarjev delniške družbe Inte-
gral nominalni zneski osnovnih vložkov in
poslovnih deležev družbenikov družbe z
omejeno odgovornostjo, kakor sledi:
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Zap. Delničarji Število Nominalni zneski Nominal. zneseki Odstotki
št. družbeniki delnic delnic v SIT osnov. vložkov poslov.

poslovni deleži deležev
v SIT

1. Jurglič, d.o.o., trgovina in servis kmetijskih strojev,
Puščava, Puščava 29, Mokronog 44.477 44,477.000 44,477.000 67.66

2. Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 160, Ljubljana 8.708 8,708.000 8.708.000 13.24

3. Draginc Jože, Pod Gozdom 23, Črnomelj 501 501.000 501.000 0.76
4. Miketič Ivan, Gorenjci 10, Adlešiči 501 501.000 501.000 0.76
5. Težak Janez, Slamna vas 27 501 501.000 501.000 0.76
6. Barič Ivan, Cankarjeva 3, Črnomelj 501 501.000 501.000 0.76
7. Kapš Jože, Semič 25 B, Semič 439 439.000 439.000 0.67
8. Kuzma Ciril, Vel.Lahinja 16, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
9. Matotek Marjan, Zadružna 10 B, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
10. Matko Ivan, Nazorjeva 14, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
11. Kasunič Janko, Ul.11.avgusta 6, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
12. Cvejić Stanko, Viniška 9, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
13. Črnič Alojz, Pribinci 15, Adlešiči 439 439.000 439.000 0.67
14. Plut Martin, Stranska vas 1, Semič 439 439.000 439.000 0.67
15. Špehar Ivan, Sinji vrh 5, Vinica 439 439.000 439.000 0.67
16. Župan Jože, Kajuhova 4, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
17. Šuklje Zvonko, Lokvica 2, Metlika 439 439.000 439.000 0.67
18. Matkovič Alojz, Dol.Suhor 6, Dragatuš 439 439.000 439.000 0.67
19. Matkovič Jože, Mali Nerajec 4, Dragatuš 439 439.000 439.000 0.67
20. Horvat Janez, Blatnik 18 A, Črnomelj 439 439.000 439.000 0.67
21. Kralj Marjan, Zatava n.h., Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
22. Plut Jožef,Lokve 7 c, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
23. Tomc Leopold, Moše Pijade 8, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
24. Mušič Janez, Prešernova 2, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
25. Mržljak Marjan, Kanižarica 34, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
26. Babič Ferdo, Vranoviči 2 B, Gradac 375 375.000 375.000 0.57
27. Ivanušič Jože, 21.okt.17 B, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
28. Gršič Jože, Tanča gora 46, Dragatuš 375 375.000 375.000 0.57
29. Malerič Bogdan, Lojzeta Fabjana 10, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
30. Grahek Branko, Kolodvorska 4, Črnomelj 375 375.000 375.000 0.57
31. Črnič Srečko, Pribinci 15, Adlešiči 250 250.000 250.000 0.38
32. Kobetič Jurij, Moše Pijade 4, Črnomelj 250 250.000 250.000 0.38
33. Bošnjak Matija, Marentičeva 8, Črnomelj 185 185.000 185.000 0.28

Skupaj : 65.770 65,770.000 65.770.000 100

Vse delnice so imenske navadne in pre-
nosljive.

Nominalni znesek ene delnice je 1.000
SIT.

6. člen
Organa družbe z omejeno odgovornost-

jo Integral sta skupščina in poslovodja (di-
rektor) družbe.

Poslovodja, direktor družbe z omejeno
odgovornostjo Integral se imenuje za nedo-
ločen čas.

Članom nadzornega sveta delniške druž-
be Integral bo prenehal mandat in bodo pre-
nehali opravljati funkcijo z dnem vpisa druž-
be z omejeno odgovornostjo Integral v sod-
ni register.

Direktor (uprava) delniške družbe Inte-
gral Ignac Jurglič, rojen 4. 4. 1951 nadalju-
je delo kot poslovodja (direktor) družbe z
omejeno odgovornostjo Integral in se kot
poslovodja (direktor) družbe imenuje za ne-
določen čas.

7. člen
Na skupščini družbeniki upravljajo druž-

bo za omejeno odgovornostjo Integral in z
glasovanjem odločajo ter sprejemajo skle-
pe iz pristojnosti skupščine, določenih s
439. členom zakona o gospodarskih druž-
bah ter določbami družbene pogodbe.

Poslovodja – direktor vodi na lastno od-
govornost posle družbe z omejeno odgo-
vornostjo Integral in jo zastopa brez omeji-
tev.

8. člen
V skupščini družbe z omejeno odgovor-

nostjo Integral imajo družbeniki na vsaki do-
polnjenih 14.000 SIT osnovnega vložka en
glas.

Družbeniki imajo naslednje število gla-
sov:

Zap. družbenik število
št. glasov

01. Jurglič, d.o.o., Trgovina in
servis kmetijskih strojev
Puščava 3176

02. Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana 622

03. Draginc Jože, Pod gozdom 23,
Črnomelj 35

04. Miketič Ivan, Gorenjci 10,
Adlešiči 35

05. Težak Janez, Slamna vas 27,
Metlika 35

06. Barič Ivan, Cankarjeva 3,
Črnomelj 35

07. Kuzma Ciril, Vel.Lahinja,
Črnomelj 31

08. Kapš Jože, Semič 25 B, Semič 31

Zap. družbenik število
št. glasov

09. Matotek Marjan, Zadružna 10B,
Črnomelj 31

10. Matko Ivan, Nazorjeva 14,
Črnomelj 31

11. Kasunič Janko, Ul.11. avg.,
Črnomelj 31

12. Cvejič Stanko, Viniška 9,
Črnomelj 31

13. Črnič Alojz, Pribinci 15, Adlešiči 31
14. Plut Martin, Stranska vas 1,

Semič 31
15. Špehar Ivan, Sinji vrh 5, Vinica 31
16. Župan Jože, Kajuhova 4,

Črnomelj 31
17. Šuklje Zvonko, Lokvica 2,

Metlika 31
18. Matkovič Alojz, Dol.Suhor 6,

Dragatuš 31
19. Moravec Jože, Mali Nerajec 4,

Dragatuš 31
20. Horvat Janez, Blatnik 18A,

Črnomelj 31
21. Kralj Marjan, Zastava n.h.

Črnomelj 26
22. Plut Jožef, Lokve 7, Črnomelj 26
23. Tomc Leopold, Moše Pijade 8,

Črnomelj 26
24. Mušič Janez, Prešernova 2,

Črnomelj 26
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Zap. družbenik število
št. glasov

25. Mržljak Marjan, Kanižarica 34,
Črnomelj 26

26. Babič Ferdo, Vranoviči 2B,
Črnomelj 26

27. Ivanušič Jože, 21.oktobra 17B,
Črnomelj 26

28. Gršič Jože, Tanča gora 46,
Dragatuš 26

29. Malerič Bogdan, Ul. Lojzeta
Fabjana 10, Črnomelj 26

30. Grahek Branko, Kolodvorska 4,
Črnomelj 26

31. Črnič Srečko, Pribinci 15,
Adlešiči 17

32. Kobetič Jurij, Moše Pijade 4,
Črnomelj 17

33. Bošnjak Matija, Marentičeva 8,
Črnomelj 13

Skupaj: 4.679

9. člen
Družbeniki družbe z omejeno odgovor-

nostjo Integral bodo sklenili in podpisali
družbeno pogodbo, v kateri bodo upošte-
vane vse odločitve po tem sklepu.

10. člen
Družba z omejeno odgovornostjo Inte-

gral bo obstajala od vpisa v sodni register in
s tem dnem prevzela vse pravice, obvezno-
sti in odgovornosti preoblikovane delniške
družbe Integral.

Z dnem iz prejšnjega odstavka postane-
jo delnice poslovni deleži družbenikov druž-
be z omejeno odgovornostjo Integral v smi-
slu določb drugega odstavka 5. člena tega
sklepa. Pravice tretjih oseb iz delnic se bo-
do uresničevale kot pravice iz deležev.

11. člen
Delničarji, ki se niso udeležili skupščine,

na kateri je bil sprejet sklep, niti niso poslali
na skupščino pooblaščenca, lahko v roku
treh mesecev po zasedanju skupščine pi-
sno sporočijo, da ne dajejo soglasja k temu
sklepu sicer se šteje, da s preoblikovanjem
delniške družbe Integral v družbo z omeje-
no odgovornostjo Integral soglašajo.

Delničarji po določbi prvega odstavka
tega člena lahko v roku treh mesecev po
zasedanju skupščine s pisno izjavo prekli-
čejo odklonitev soglasja oziroma potrdijo
sprejetje tega sklepa.

12. člen
Ob sprejetju tega sklepa z večino glasov

delničarjev z več kot devetimi desetinami
osnovnega kapitala se družba zavezuje v
roku dveh mesecev po zasedanju skupšči-
ne odkupiti poslovne deleže delničarjev, ki
preoblikovanju nasprotujejo oziroma preko
zapisnika zasedanja skupščine preobliko-
vanju ugovarjajo.

Gradivo za skupščino je delničarjem do-
stopno na vpogled na sedežu d.d. Integral,
v Črnomlju, Belokranjska c. 22, prvo nad-
stropje, pisarna direktorja, tel. 068/51-511,
51-355, vse delovne dni od 7. do 15. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh od obja-
ve tega sklica sporočijo upravi, d.d., Inte-
gral, Črnomelj utemeljene pisne pripombe
oziroma predloge.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, vpisani na dan zasedanja v
delniško knjigo oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki.

Prijave za skupščino se sprejemajo v taj-
ništvu direktorja na sedežu, d.d., Integral
Črnomelj do vključno z dnem zasedanja,
pred začetkom zasedanja pa v prostorih za-
sedanja.

Delničarji izkažejo pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini s potrdilom o
izdanih delnicah in uradnim osebnim doku-
mentom, zastopniki oziroma pooblaščenci
pa s potrdilom o izdanih delnicah, uradnim
osebnim dokumentom in pooblastilom, za-
stopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo njeno

ponovno zasedanje eno uro pozneje v istih
prostorih.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala d.d. Integral, Čr-
nomelj.

Integral, d.d., Črnomelj
uprava

Ob-4249
Na podlagi 7. 3. točke statuta Iskra Me-

hanizmi, industrija mehanizmov, aparatov in
sistemov, d. d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa sklicujem

3. sejo skupščine delniške družbe Iskra
Mehanizmi, d. d., Lipnica,

ki bo torek, 29. junija 1999, ob 13. uri
na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998

z mnenjem revizorja.
3. Delitev dobička.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1999.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Sta-

nislava Preskarja, v verifikacijsko komisijo
pa Janeza Erčulja, Franca Kristana in Zvon-
ko Bergant.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Stane Kreiner iz Radovljice.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revi-
zijske družbe LM Veritas.

K 3. točki dnevnega reda: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se čisti dobiček raz-
poredi skladno s predlogom uprave, in sicer:

1. za dividende (100 SIT na delnico bru-
to, izkazane na dan delitve v višini –
19,951.300 SIT):

– iz dobička preteklih let – 18,559.349
SIT,

– iz pripadajočega revalorizacijskega po-
pravka kapitala – 1,391.951 SIT;

2. izplačilo po točki 4.7. statuta –
997.565 SIT,

– iz dobička preteklih let – 927.967 SIT,
– iz pripadajočega revalorizacijskega po-

pravka kapitala – 69.598 SIT;
3. ostane nerazporejen iz leta 1997 –

12,821.373,31 SIT,

– ostane nerazporejen iz leta 1998 –
60,725.086,17 SIT;

4. Dividende bodo izplačane najkasneje
v 90 dneh po sprejetju tega sklepa na
skupščini.

5. Do dividend so upravičeni lastniki del-
nic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljub-
ljana na dan skupščine.

K 4. točki dnevnega reda: za revizorja za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijsko
družbo LM Veritas, d. o. o., Dunajska 106,
Ljubljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.
O točki 1 dnevnega reda se glasuje z dvigom
rok, o točkah 2, 3 in 4 pa z glasovnicami.
Predlog sklepa pod točko 4 dnevnega reda
je podal nadzorni svet družbe, predloge preo-
stalih sklepov pa uprava s tem, da je k pred-
logom pod točko 2 in 3 nadzorni svet družbe
podal pozitivno mnenje.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na vpogled v Splošno-kadrov-
skem sektorju Iskra Mehanizmi, d. d., Lipni-
ca vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času
od objave dnevnega reda do vključno dne-
va zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbe v 7 dneh po objavi skli-
ca skupščine v časopisu Delo. Predlogi mo-
rajo biti pisni, obrazloženi in posredovani
upravi na sedežu družbe. Uprava bo do ute-
meljenih predlogov sprejela svoja stališča
ter jih najkasneje v 12 dneh po objavi sklica
skupščine v časopisu Delo skupaj s sklicem
skupščine sporočila vsem imenskim delni-
čarjem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Cen-
tralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljublja-
na na dan 23. junija 1999, osebno ali njiho-
vi pooblaščenci.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi,
kjer je shranjeno ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki na se-
dežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo pi-
sno prijavijo svojo udeležbo oziroma pošlje-
jo pisna pooblastila.

Prostor bo odprt 30 minut pred začet-
kom zasedanja. Udeležence prosim, da se
oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupšči-
ne, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti in
sestave seznama prisotnih udeležencev ter
prevzema glasovnic.

Udeležence prosim, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo-
do na seji prisotni delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopa-
nega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, to je 29. junija 1999, ob 14.
uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Iskra Mehanizmi d.d.,
Lipnica
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Št. 82-51-147 Ob-4271
Na podlagi 38. člena statuta družbe

Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve,
d.d., Kočevska Reka, Kočevska Reka 40,
uprava sklicuje

3. sejo skupščine
Snežnik, podjetje za proizvodnjo in

storitve, d.d., Kočevska Reka,
Kočevska Reka 40,

ki bo dne 2. 7. 1999 ob 10. uri v poslov-
nih prostorih družbe v Kočevski Reki 40,
Kočevska Reka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
Za predsedujočo skupščine se izvoli:

Branko Neffat.
Izvolita se dve preštevalki glasov: Irena

Troha, Olga Jonke.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,

mag. Nina Češarek.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998

z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1998 z mnenjem revizorja v predloženem
besedilu.

Izguba ugotovljena za leto 1998 v višini
36,4 mio SIT in izguba iz preteklih let v višini
114,4 mio SIT se pokriva v zakonskem ro-
ku 5 let.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja za leto 1999 revizijsko družbo Plus
revizija, d.o.o, Ljubljana Bežigrad 1.

Gradivo skupščine s predlogi sklepov
delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času 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 in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Snežnik, d.d., Kočevska Reka
direktor

Ob-4272
Na podlagi 47. in 48. točke statuta del-

niške družbe Emona blagovni center, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Emona blagovni

center, d.d.,
ki bo v petek 2. julija 1999, na sedežu

družbe Emona blagovni center, d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana, s pričetkom ob
12. uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić in verifikacijska komisija v sestavi Ana
Pahulje Senečič kot predsednica in Sonja
Istenič ter Jana Por kot preštevalki glasov.
Seji prisostvuje vabljena notarka Marina Ru-
žič Tratnik.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovnik o delu skupš-
čine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje Po-
ročila o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na znanje poročilo o poteku last-
ninskega preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe določene v predlogu
sklepov št. 4.1 do 4.22.

5. Obravnava in sprejem na znanje Infor-
macije o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme na znanje informacija o poslovanju
družbe za obdobje od 1993 do 1997.

6. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe Emona blagovni center,
d.d., za leto 1998.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa št. 7.1: na predlog zača-
sne uprave in ob pozitivnem mnenju zača-
snega nadzornega sveta se sprejme pred-
log sklepa, da se revaloriziran dobiček za
poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996,
ki na dan 31. 12. 1998 znaša 358,517.973
SIT, razporedi:

– v višini 115,000.000 SIT bruto za iz-
plačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo
v 60 dneh od dneva zasedanja skupščine,

– preostali del dobička v višini
243,517.973 SIT ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 7.2: na predlog zača-
sne uprave in ob pozitivnem mnenju zača-
snega nadzornega sveta se sprejme pred-

log sklep, da revaloriziran dobiček za po-
slovno leto 1997, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 113,590.550,55 SIT, ostane neraz-
porejen.

8. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme predlog sk-
lep, da se dobiček za poslovno leto 1998,
ki na dan 31. 12. 1998 znaša 1,242.000
SIT, ostane nerazporejen.

9. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1999 imenuje revizij-
ska hiša Podboršek, revizijska družba, k.d.,
iz Ljubljane, Ulica Gradnikove brigade 4.

10. Prenehanje mandata članov zača-
snega nadzornega sveta in imenovanje čla-
nov nadzornega sveta, predstavnikov delni-
čarjev in seznanitev s člani nadzornega sve-
ta, ki jih je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa št. 10.1: skupščina, v
skladu z določili točke devetič Akta o last-
ninskem preoblikovanju družbe Emona bla-
govni center, d.d., ugotovi, da z dnem iz-
vedbe 1. skupščine delniške družbe Emo-
na blagovni center, d.d., preneha mandat
članom začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 10.2: na predlog za-
časnega nadzornega sveta je skupščina
sklenila, da se v skladu z določili 32. točke
statuta družbe za člana nadzornega sveta
predstavnike delničarjev imenujejo:

1. Kaja Špiler,
2. Vlado Vadlja,
3. Ivanka Dimnik,
4. Marjan Gorišek.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev na svoji seji dne 20. 5. 1999 izvolil kot
svoje člane v nadzorni svet za mandatno
dobo štirih let naslednja svoja predstavnika:

1. Jožica Černe,
2. Janez Maver.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
članom nadzornega sveta določi sejnina v
višini 30.000 SIT bruto za člane nadzorne-
ga sveta in 40.000 SIT bruto za predsedni-
ka nadzornega sveta. Družba za udeležbo
na seji članom nadzornega sveta krije tudi
povračilo potnih stroškov in druge razumne
stroške.

Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom začasnega nadzornega sve-
ta za čas njihovega mandata.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine začasni upravi – direktorju družbe Emo-
na Blagovni center, d.d., Šmartinska 130,
Ljubljana.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
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razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo začasna uprava, v skladu z
določili 51. točke statuta družbe, ponovno
zasedanje skupščine sklicala najkasneje v
15 dneh z istim dnevnim redom. Na ponov-
no sklicanem zasedanju skupščine bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s predlaganimi spremembami statuta druž-
be je na vpogled delničarjem v informativni
pisarni - tajništvu družbe Emona blagovni cen-
ter, d.d., v Ljubljani, Šmartinska 130, pri Ani
Pahulje-Senečič, vsak delovnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Emona blagovni center, d.d., Ljubljana
začasna uprava - direktor

Št. 25 Ob-4273
Na podlagi 44. člena statuta delniške

družbe Chemo, d.d., uprava, sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 16. uri v

poslovni stavbi na Maistrovi 10 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvolijo se: predsed-
nik skupščine, predsednik komisije za iz-
vedbo glasovanja in volitev in dva prešteval-
ca glasov. Seji bo prisostvoval notar v vlogi
zapisnikarja.

2. Sprejem letneg aporočila o poslova-
nju družbe za leto1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1998 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička za leto 1998 in delitvi nerazdelje-
nega dobička iz preteklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta z dne 20. 5. 1999 je predlog sklepa
uprave: ugotovljeni čisti dobiček družbe v
letu 1998 v višini 69,968.000 SIT se zadrži
kot nerazdeljeni čisti dobiček.

Nerazdeljeni čisti dobiček iz preteklih let
v višini 37,132.080 SIT (ki sestoji iz dela
nerazdeljenega dobička iz leta 1995 v višini
8,093.000 SIT in pripadajočo revalorizaci-
jo v višini 2,263.000 SIT, kar znaša za leto
1995 skupaj 10,356.000 SIT in nerazde-
ljenega dobička iz leta 1996 v višini
22,767.100 SIT in pripadajočo revaloriza-
cijo v višini 4,008.980 SIT, kar znaša za
leto 1996 skupaj 26,776.080 SIT) se raz-
deli za dividende.

Dividenda znaša 40 SIT na delnico in se
izplača delničarjem, ki so 9. 6. 1999 vpisa-
ni v delniško knjigo. Dividenda se izplača
najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizorsko družbo za leto
1999 skupščina imenuje družbo RFR –
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Mai-
strova 10 (splošno kadrovsko področje) v
času od 30. 5. 1999 do vključno 30. 6.
1999 vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v splošno kadrov-
sko področje na sedežu delniške družbe v
Ljubljani, Maistrova 10.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 24. 6. 1999 pisno prijavijo svojo
udeležbo v SKP na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Maistrova 10 in so 9. 6. 1999 vpisani v
delniško knjigo. Pooblastilo mora biti pisno.

O vseh točkah dnevnega reda se glasu-
je z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred pričet-
kom seje. Prosimo udeležence, da ob pri-
hodu podpišejo seznam prisotnih delničar-
jev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Chemo, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-4274
V skladu s 13. členom statuta Nove

KBM, d.d., Maribor, sklicuje uprava banke

4. sejo skupščne
Nove KBM, d.d.,

ki bo potekala v sredo, dne 30. junija
1999, ob 12. uri v prostorih Nove KBM,
d.d., Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje, sejna
soba 604.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti

in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje se-

stavo delovnih teles skupščine: predsedni-
ka, notarja in zapisnikarja.

2. Poročilo o poslovanju Nove KBM,
d.d., za leto 1998 z ugotovitvami in mne-
njem revizijske družbe Pricewaterhouse-
Coopers o revidiranju računovodskih izka-
zov za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina banke na
podlagi predloga uprave banke in mnenja
nadzornega sveta sprejme poročilo o po-
slovanju Nove KBM, d.d., v letu 1998, sku-
paj z mnenjem revizijske družbe Pricewa-
terhouseCoopers o revidiranju računovod-
skih izkazov Nove KBM, d.d., za leto 1998.

3. Predlog delitve dobička Nove KBM,
d.d., za leto1998.

Predlog sklepa: skupščina Nove KBM,
d.d., na podlagi predloga uprave banke in
mnenja nadzornega sveta banke sprejme
predlagano delitev dobička za leto 1998.

4. Predlog imenovanja revizorja za izva-
janje revizije računovodskih izkazov banke
za leto 1999.

Predlog sklepa:
1. Skupščina banke na predlog nad-

zornega sveta banke prekliče sklep št. 5.1.
sprejet na 2. seji skupščine banke z dne
23. 6. 1998.

2. Skupščina banke na predlog nad-
zornega sveta banke imenuje za revidiranje
računovodskih izkazov banke za leto 1999
revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers.

5. Sprememba in uskladitev dejavnosti
banke.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me sklep o spremembi in uskladitvi dejav-
nosti banke v predloženem besedilu.

6. Povečanje osnovnega kapitala Nove
KBM, d.d., (odobreni kapital).

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta banke skupščine banke
sprejme sklep o povečanju osnovnega ka-
pitala banke (odobreni kapital) kot izhaja iz
predloženega besedila.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Nove KBM, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta Nove
KBM, d.d., v besedilu, kot ga predlaga upra-
va in nadzorni svet banke.

8. Ugotovitev o zastopanosti neto dolž-
nikov banke v nadzornem svetu Nove KBM,
d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke ugo-
tavlja, da v nadzornem svetu Nove KBM,
d.d., ni predstavnikov neto dolžnikov ban-
ke.

9. Predlog določitve sejnin, drugih po-
vračil stroškov članom nadzornega sveta
Nove KBM, d.d., v zvezi z opravljanjem nji-
hove funkcije.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembo sklepa št. 5, sprejetega na
3. seji skupščine banke dne 23. 2. 1999 v
vsebini kot jo predlaga nadzorni svet banke.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar

na skupščini banke osebno ali preko poob-
laščenca.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini ima delničar oziroma njegovi poob-
laščenci, ki svojo udeležbo na skupščini ban-
ke pravočasno – v roku treh delovnih dni
pred skupščino banke prijavijo banki.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo pri-
ložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati
pri upravi banke vsaj tri dni pred skupščino
banke.

Uprava in člani nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine banke tudi, če niso
delničarji.

Celotno gradivo za dnevni red skupšči-
ne s predlogi sklepov je delničarju dostav-
ljeno in na vpogled od dneva objave sklica
skupščine, tj. od 28. 5. 1999 dalje do dne-
va skupščine v tajništvu banke v Mariboru,
Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.

Nova KBM, d.d., Maribor
uprava
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Št. 61/99 Ob-4275
Na podlagi 49. člena statuta delniške

družbe LIKO, d.d., Liboje, uprava sklicuje

5. skupščino
delniške družbe LIKO, d.d., Liboje,
v sredo, dne 30. 6. 1999, ob 17. uri, na

sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih
teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotavlja prisotnost notarja po predlogu skli-
catelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o

prisotnosti se ugotovi sklepčnost skupšči-
ne.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998 in revidiranega zaključnega računa za
leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo in revidiran zaključni račun
za leto 1998 po predlogu uprave in soglas-
jem nadzornega sveta.

5. Informacija o planu za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in-

formacijo o planu družbe za leto 1999 po
predlogu uprave in soglasjem nadzornega
sveta.

6. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme deli-

tev dobička po predlogu uprave in soglas-
jem nadzornega sveta.

7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be LIKO, d.d., Liboje v predlagani vsebini
po predlogu uprave in soglasjem nadzorne-
ga sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga

v potrditev skupščini za naslednja štiri leta
Revizijsko hišo RFR – Ernst & Young, ki je
že doslej opravljala revizijo poslovanja v
družbi.

9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po

predlogu uprave in pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta predlagano oblikovanje skla-
da lastnih delnic.

10. Imenovanje dveh članov nadzorne-
ga sveta in seznanitev skupščine o članu
nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.

Predlog sklepa: zaradi izteka mandata
dosedanjima članoma nadzornega sveta se
za nova člana nadzornega sveta, ki nastopi-
ta štiri letni mandat z dnem 1. 7. 1999
izvolita kandidata po predlogu nadzornega
sveta.

Gradivo za odločanje na skupščini je del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe v
času od sklica do 3 dni pred skupščino
med 12. in 14. uro pri Magdi Mesec.

Vsak nov predlog dleničarjev mora biti v
pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vlo-
žen v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih
pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri

dni pred zasedanjem skupščine udeležbo
pisno prijavijo upravi družbe.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njegovi zastopniki prejmejo ob vstopu v pro-
stor, kjer bo skupščina.

V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda gla-
suje javno z dvigom rok.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 30. 6. 1999
ob 18. uri v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

LIKO, d.d., Liboje
direktorica

Ob-4276
Na podlagi 7.5. točke statuta delniške

družbe IUV-Industrija usnja Vrhnika, 1360
Vrhnika, Tržaška c. 31, v skladu z določbo
283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
družbe IUV, d.d.,

ki bo dne 2. julija 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe na Vrhniki, Tržaška c. 31, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Imenovanje delovnih organov skupš-
čine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina za predsedni-
co imenuje Danico Klemenc, za prešteval-
ca glasov pa Tatjano Kovač in Andreja Seli-
gerja. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Albina Krašovec.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
pozitivnim mnenjem nadzornega sveta
skupščina sprejme poslovno poročilo za le-
to 1998 v predlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina

za revidiranje računovodskih izkazov druž-
be za leto 1999 imenuje revizijsko družbo
RFR – Ernst & Young, d.o.o., iz Ljubljane.

5. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se sprejme spremembe in do-
polnitve statuta v predlaganem besedilu.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe na Vrhniki, Tr-
žaška c. 31, v tajništvu družbe, vsak delov-
nik od 10. do 12. ure, od dneva objave
tega sklica dalje, do dneva zasedanja skupš-
čine.

Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge z obraz-

ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od dneva objave tega
sklica.

Udeležba in glasovalna pravica
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,

ki so vpisani v delniški knjigi pri Klirinško
depotni družbi po stanju na zadnji dan prija-
ve na skupščino oziroma njihovi pooblaš-
čenci ali zakoniti zastopniki in katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe tri dni pred skupščino. Prijavi mora
biti priloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prevzem glasovalnih lističev
Prijavljene delničarje, pooblaščence in

zastopnike pozivamo, da se vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine v spre-
jemnem prostoru skupščine vpišejo v listo
udeležencev ter z osebno izkaznico ali dru-
gim ustreznim identifikacijskim dokumentom
prevzamejo glasovalne lističe.

Sklepčnost skupščine
Skupščina veljavno odloča, če je prisot-

nih več kot petnajst odstotkov glasov. Če
skupščina ob času sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom istega dne ob 13. uri na
istem mestu. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala, ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

IUV, d.d., Vrhnika
direktor družbe

Ob-4277
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe Belinka KTM, d.d., Ob železnici 14,
Ljubljana, uprava sklicuje

5. redno skupščino delničarjev,

ki bo v ponedeljek, dne 28. 6. 1999 ob
14. uri v dvorani Izobraževalno prodajnega
centra Belinke, Zasavska cesta 95, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in verifikacijska komisija, ki jo sestavljata
dva preštevalca glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1999.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta družbe.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Ob železnici 14, Ljubljana, vsak de-
lovnik med 11. in 13. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo družbe na dan 21. 6. 1999
in so svojo udeležbo prijavili na sedežu druž-
be do vključno 24. 6. 1999, kakor tudi
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
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Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu del-
ničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje čez eno uro v isti dvorani.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Belinka KTM, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-4278
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Belinka, d.d., Zasavska cesta 95,
Ljubljana, uprava sklicuje

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, dne 30. 6. 1999 ob 14.

uri, na sedežu družbe, Zasavska cesta 95,
Ljubljana, v dvorani Izobraževalno prodajne-
ga centra z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujoči skupšči-
ne in verifikacijska komisija, ki jo sestavljajo
predsednik in dva preštevalca glasov.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predloženo

letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revi-
zorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za leto 1999.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvoli predlagani kandidat.
Gradiva za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo na sedežu delniške
družbe Zasavska cesta 95, Ljubljana, vsak
delovnik med 9. in 11. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo le tisti delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinš-
ko depotni družbi v Ljubljani po stanju na
dan 23. 6. 1999 in so svojo udeležbo naja-
vili družbi priporočeno po pošti ali osebno
na sedežu družbe do vključno 28. 6. 1999,
kakor tudi njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki.

Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki mo-
rajo do prej navedenega roka predložiti
družbi tudi pisno pooblastilo delničarja ozi-
roma dokument o zakonitem zastopstvu del-
ničarja.

Dvorana bo odprta 45 minut pred zase-
danjem. Udeležence skupščine prosimo, da
pridejo na sejo že pred začetkom zaseda-
nja zaradi evidentiranja udeležbe in prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v isti dvo-
rani. Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Belinka, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 1277 Ob-4279
Začasna uprava družbe Tiskarna Ljublja-

na, d.d., Tržaška 42, Ljubljana, vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe Tiskarna Ljubljana, d.d.

Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v prostorih družbe na Tržaški 42 v Ljubljani,
dne 1. 7. 1999 s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagan
dnevni red.

4. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

5. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: potrdi se informacija za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

6. Sprejem revidiranega poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998, s poročili za
leta 1993 do vključno 1997, z mnenjem
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998,
z mnenjem začasnega nadzornega sveta.

7. Sprejem načina poslovanja v letih
1993 do vključno 1997, pokritje izgube in
delitve dobička v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in mnenjem začasnega nadzornega
sveta, se izguba pokrije iz rezerv družbe,
dobiček iz leta 1998 ostane nerazporejen.

8. Obravanva in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe statuta. Za podpis čistopisa
statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.

9. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja v letu 1999 se
imenuje Revizijska hiša Podboršek.

10. Izvolitev članov nadzorenga sveta,
predstavnika delničarjev in seznanitev
skupščine s članom nadzornega sveta, ki
ga je imenoval svet delavcev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, se izvolijo
predlagani kandidati.

11. Določitev sejnin članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak
delovnik od 8. do 12. ure pri Karlin Goraz-
du, dipl. jur.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 21. 6. 1999 vpisani v centralni
register pri Klirinško depotni družbi.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno od-
loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Tiskarna Ljubljana, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-4280
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 2, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2,
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah skupaj z nad-
zornim svetom sklicuje in v zvezi s 66. čle-
nom zakona o prevzemih objavlja

5. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 2, d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 6. 1999 ob 13. uri v sejni

dvorani V. nadstropju, Šubičeva 2 v Ljublja-
ni.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
2. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: skupščna izvoli predsed-
nika, preštevalca glasov in potrdi notarja v
skladu s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
2, d.d., Ljubljana za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja v
predloženi vsebini.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 1999 revizorsko
družbo PricewaterhouseCoopers, d.d.,
Ljubljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razrešuje za-

radi poteka mandata naslednje člane nad-
zornega sveta: Vinka Gobca, Štefanijo Žag-
meister in Marjana Bizilja.

Skupščina imenuje ponovno za člane
nadzornega sveta Vinka Gobca, Štefanijo
Žagmeister in Marjana Bizilja.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 2, d.d., Ljubljana v
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščenci zastopniki, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 2, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2, vsak ponedeljek, sredo in
petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 2, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-4281
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 3, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah skupaj z nad-
zornim svetom sklicuje in v zvezi s 66. čle-
nom zakona o prevzemih objavlja

4. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 3, d.d., Ljubljana,
ki bo 30. 6. 1999 ob 9. uri v sejni dvora-

ni v V. nadstropju, Šubičeva 2, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
2. Otvoritev skupščine in izvolitev

predsdnika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika, preštevalca glasov in potrdi notarja
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: nadzorni svet sprejema
letno poročilo uprave Maksima 3, d.d., za
leto 1998 in revizijsko poročilo družbe Pri-
cewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana in ga
predlaga skupščini v potrditev.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razrešuje za-

radi poteka mandata naslednja člana nad-
zornega sveta: Franca Sladiča in Matijo Roj-
ca.

Skupščina imenuje ponovno za člana
nadzornega sveta: Franca Sladiča in Matijo
Rojca.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga
za revizorja za poslovno leto 1999 revizor-
sko družbo PricewatershouseCoopers,
d.d., Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 3, d.d., Ljubljana, v
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 9.30 na istem mestu. Skupšči-
na bo v tem primeru veljavno sklepala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 3, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2 vsak ponedeljek, sredo in
petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 3, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicijska družba

direktor družbe

Ob-4282
Uprava pooblaščene investicijske druž-

be Maksima 1, d.d., Ljubljana, Šubičeva 2,
na podlagi statuta družbe, zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje, za-
kona o gospodarskih družbah skupaj z nad-
zornim svetom sklicuje in v zvezi s 66. čle-
nom zakona o prevzemih objavlja

7. skupščino
pooblaščene investicijske družbe

Maksima 1, d.d., Ljubljana,
ki bo 29. 6. 1999 ob 9. uri v sejni dvora-

ni, J. Turnograjske 6, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
2. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika, preštevalca glasov in potrdi notarja
v skladu s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 z mnenjem nadzornega sve-
ta in mnenjem revizorja

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Maksima
1, d.d., Ljubljana za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorja v
predloženi vsebini.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 1999 revizorsko
družbo PricewaterhouseCoopers, d.d.,
Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniški knjigi Maksime 1, d.d., Ljubljana, v
Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan skupščine in bodo ostali vpisani do kon-
ca zasedanja skupščine.

Seje skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Vse spremebe glede podatkov, ki se vpi-
sujejo v delniško knjigo (spremembe last-
ništva, davčno številko firme ali imena, se-
deža firme oziroma prebivališča, žiro raču-
na, občine bivanja, itd.), morajo delničarji
pisno javiti na naslov: Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana, Trg repub-
like 3.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
zapčetkom skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 9.30 na istem mestu.
Skupščina bo v tem primeru veljavno skle-
pala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim

redom je na vpogled vsem delničarjem Mak-
sime 1, d.d., Ljubljana, v prostorih LB Mak-
sime, d.o.o., družbe za upravljanje, Ljublja-
na, Šubičeva 2, vsak ponedeljek, sredo in
petek do skupščine med 10. in 12. uro.

Maksima 1, d.d., Ljubljana
pooblaščena investicjska družba

direktor družbe

Št. 257 Ob-4283
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 40. člena statuta družbe
IGM Zagorje, Industrija gradbenega mate-
riala, d.d., s sedežem Savska cesta 1, Za-
gorje ob Savi, uprava sklicuje

4. sejo skupščine,
ki bo v sredo, 30. 6. 1999 ob 12. uri v

sejni sobi družbe, Cesta 20. julija 41, Za-
gorje ob Savi.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev dveh preštevalcev gla-
sov, izvolitev zapisnikarja, imenovanje no-
tarja in pregled dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvolita se predlagana
preštevalca glasov, in izvoli se zapisnikar.
Imenuje se predlagana notarka za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Potrditev zapisnika 3. seje skupščine
z dne 17. 9. 1998.

Predlog sklepa: potrdi se zapisnik 3. se-
je skupščine z dne 17. 9. 1999.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 ter predloga za pokrivanje
izgube nastale v letu 1998.

Predlog sklepa:
a) na predlog uprave skupščina sprejme

letno poročilo za leto 1998.
b) na predlog uprave in ob mnenju nad-

zornega sveta skupščina sprejme sklep o
pokrivanju izgube nastale v letu 1998.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe skupščina imenuje za oprav-
ljanje revizije revizijsko hišo Podboršek, re-
vizijska družba, k.d., Ulica Gradnikove bri-
gade 4, Ljubljana.

Vse sklepe od 1. do 4. točke dnevnega
reda sprejmejo delničarji z navadno večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v Zagorju ob Sa-
vi, Savska cesta 1, vsak delovni dan v tednu
od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, na sedež družbe, pošljejo
pisne, razumno utemeljene predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake C, E in G oziroma
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo člani nad-
zornega sveta in uprava, tudi če niso delni-
čarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno.

Sklepe k 1., 2., 3., in 4. točki dnevnega
reda sprejemajo delničarji z navadno večino
pri sklepanju zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Delničarji, ki so svojo udeležbo najavili 3
dni pred skupščino, lahko glasujejo oseb-
no, po pooblaščencu ali zastopniku. Poob-
lastilo mora biti pisno in dostavljeno upravi
3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicni uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje (drugi sklic), iste-
ga dne ob 13. uri v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

IGM Zagorje
Industrija gradbenega materiala, d.d.,

uprava družbe -  v.d. direktor

Ob-4284
Na podlagi 6.5. točke statuta družbe LIP

Radomlje, sklicujemo

3. skupščino
delniške družbe LIP Radomlje, d.d.,
ki bo v četrtek, 1. 7. 1999, ob 13. uri na

sedežu družbe, v sejni sobi upravne zgrad-
be, Pelechova 15 v Radomljah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-

zornega sveta se imenujejo organi skupšči-
ne. Seji bo prisostvovala vabljena notarka.

3. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo delniške druž-
be LIP Radomlje, d.d., za leto 1998.

4. Predlog o pokrivanju izgube za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta, bo družba nastalo izgubo iz leta 1998 v
višini 95,470.208,25 SIT pokrivala delno iz
rezerv, deloma pa iz tekočega pozitivnega
rezultata poslovanja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: na prdlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Texima-
Konta, d.o.o., Žirovnica, Moste 74b.

6. Poubde in vprašanja delničarjev.
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 delniški
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ivi
Pohlin, in sicer vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se bo skupščina ponov-
no sestala pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

LIP Radomlje, d.d.,
uprava

Ob-4285
Na podlagi 48. člena statuta Metrel Dus,

d.d., uprava družbe sklicuje

1. skupščino delničarjev
ki bo v torek 29. junija 1999, ob 14.30

na sedežu družbe Horjul 188.
Dnevni red:
1. Sprejem letnega poročila za leto 1998.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: skupščina sprejme
letno poročilo za leto 1998 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta in revizorja.

2. Predlog sklepa o uporabi čistega do-
bička za poslovno leto 1998.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
1998 v višini 72,261.312,39 SIT ostane
nerazporejen, čisti dobiček v višini
8,288.036 SIT pa se razdeli delničarjem.

Dividende se izplača v 90 dneh po skle-
pu skupščine.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Začasna uprava daje predlog sklepa:

skupščina imenuje za člane nadzornega sve-
ta in namestnika sedanje začasne člane nad-
zornega sveta in namestnika.

4. Imenovanje delniškega odbora.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: skupščina imenuje
delniški odbor v sestavi sedanjega začasne-
ga delniškega odbora.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe in dopolnitve statuta.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: iz presežka vplača-
nega kapitala se oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 13,367.800 SIT za namene iz
240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah.

7. Imenovanje revizorja.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: skupščina imenuje
za revizijo računovodskih izkazov za leto
1999 KPMG Slovenija, d.o.o., Dunajska c.
21, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo tisti del-
ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo Metrel
Dus, d.d., in pisno prijavijo svojo udeležbo
na skupščini 3 dni pred sejo.

Gradivo za skupščino družbe je na vpo-
gled pri upravi družbe (Stanislav Nagode)
na sedežu družbe Metrel Dus, d.d., in sicer
vsak delovni dan med10. in 11. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Metrel Dus, d.d., Horjul
uprava družbe

Ob-4286
Na podlagi 25. člena statuta družbe, Jav-

no podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije
– razvoj in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2,
Maribor, upravni odbor sklicuje

1. skupščino
družbe Javnega podjetja

Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, Maribor, Vetrinjska ul. 2,

ki bo dne 30. 6. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe JP EGS-RI, d.d., v veliki sej-
ni sobi v 3. nadstropju, Vetrinjska ul. 2,
Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.
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Predlog sklepa upravnega odbora: ugo-
tovi se sklepčnost skupščine, izvoli se pred-
sedujočega skupščine in preštevalca gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-

ne.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine, v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sprememb in čistopisa sta-
tuta, d.d.

Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina sprejme spremembe in čistopis
statuta, d.d., v predloženem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1994 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1994 v predloženem besedilu.

5. Sprejem letnega poročila za leto
1995 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1995 v predloženem besedilu.

6. Sprejem letnega poročila za leto
1996 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1996 v predloženem besedilu.

7. Sprejem letnega poročila za leto
1997 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1997 v predloženem besedilu.

8. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo uprave o poslovanju podjetja za
leto 1998 v predloženem besedilu.

9. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 in 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju upravne-
ga odbora predlaga skupščini da sprejme
naslednji sklep: nerazporejeni dobiček v le-
tih 1993–1998 v znesku 1,024.982,51 SIT
in pripadajoča revalorizacija dobička v višini
318.274,80 SIT se razporedita v zakonske
rezerve.

10. Sprejem gospodarskega načrta za
leto 1999.

Ob pozitivnem mnenju upravnega odbo-
ra in strokovne službe JP EGS-RI je predlog
sklepa uprave: sprejme se gospodarski na-
črt za leto 1999, v predloženem besedilu.

11. Razrešitev upravnega odbora in iz-
volitev članov nadzornega sveta, predstav-
nike delničarjev.

Predlog sklepa upravnega odbora:
skupščina razreši člane upravnega odbora.

Skupščina izvoli naslednje člane nadzor-
nega sveta, predstavnike delničarejv:

1. Novak Ivo,
2. mag. Fabijan Drago,
3. dr. Voršič Jože,
4. Kosec Dušan in
5. dr. Musil Vojko.

12. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa upravnega odbora: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje KMPG Slovenija, d.o.o.

13. Sprejem sklepa o nadomestilu (sej-
nini) za udeležbo na sejah nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 20% od povprečne bruto plače
na zaposlenega v elektrogospodarstvu in
30% za  predsednika nadzornega sveta.

Družba krije tudi materialne stroške čla-
nom nadzornega sveta.

14. Vprašanja in predlogi delničarejv.
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 objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
sprejetju sklepa uskladi besedilo statuta
družbe s sprejetimi sklepi skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Pogoji za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.

Maribor
direktor

Št. 21/99 Ob-4287
Na podlagi 19. člena statuta sklicuje

uprava družbe Alpos, industrija kovinskih iz-
delkov in opreme, d.d., Šentjur, Ul. Leona
Dobrotinška 2,

3. sejo skupščine Alpos, d.d.,
ki bo dne 28. junija 1999 ob 10. uri v

hotelu Žonta v Šentjurju, Ul. Valentina Orož-
na 4, Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-

sednika skupščine Franca Bana, za prešte-
valca glasov Andreja Zalarja in Jožefa Artna-
ka ter imenuje notarja na skupščini Jasno
Bečaj-Božičnik, notarko v Šentjurju.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta skupaj z mnenjem revizorja skupščina
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju v letu 1998.

4. Obravnava in sprejem predloga o de-
litvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
dobiček družbe po revidiranem iskazu us-
peha za poslovno leto 1998 po stanju na
dan 31. 12. 1998 v znesku 64,115.540,51
SIT ostane nerazporejen.

5. Izvolitev nadomestnega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: za nadomestnega člana
nadzornega sveta, predstavnika kapitala, se
na predlog nadzornega sveta do izteka man-
data nadzorenga sveta izvoli Branko Apat.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja se na pred-

log nadzornega sveta imenuje revizijska
družba ABECEDA Ptuj, d.o.o.

Opomba: predlagatelj sklepa pod 5. in
6. točko je nadzorni svet, vseh ostalih pa
uprava in nadzorni svet.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Alpos, d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška 2, vsak de-
lovni dan od 12. do 13. ure od dneva obja-
ve dnevnega reda.

Skupščina odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarejv k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, obrazloženi in zaradi objave vlo-
ženi v 7 dneh po objavi tega sklica v sektor-
ju za pravne organizacijske in kadrovske
zadeve družbe Alpos, d.d., Ul. Leona Do-
brotniška 2, Šentjur.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastila morajo
biti pisna. Delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 24. 6. 1999) pisno
prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziro-
ma dostavijo pooblastilo v sektor za pravne
organizacijske in kadrovske zadeve družbe,
zaradi priprave glasovnic in priprave prosto-
ra za skupščino. Pravočasna pisna prijava
in predložitev pooblastila je pogoj za ude-
ležbo in odločanje na skupščini.

V vseh točkah dnevnega reda se glasuje
za ali proti na podlagi glasovnic, ki jih ude-
ležnci prejmejo ob vstopu v sejno dvorano,
kjer se vpišejo tudi v poseben seznam ude-
ležencev.

Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,
bo odprt eno uro pred predvidenim začet-
kom skupščine, da se bo ugotovila navzoč-
nost in razdelile glasovnice.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 11. uri na istem mestu. Na tem zaseda-
nju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Alpos, d.d., Šentjur
predsednik uprave

Ob-4288
Uprava družbe Lama, d.d., okovje-mon-

tažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem v
Dekanih 5, Koper, sklicuje na podlagi toč-
ke 7.3. statuta družbe

4. skupščino,
ki bo v ponedeljek, 28. 6. 1999 ob 12.

uri, na sedežu družbe v Dekanih 5, Koper.
Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednico skupščine Bojano Brataševec, za
prvo preštevalko glasov Nevenko Markežič,
za drugega preštevalca glasov Branka Biz-
jaka, za notarja za sestavo notarskega zapi-
snika določi notarja Drava Ferligoja iz Ko-
pra.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be sprejme letno poročilo o poslovanju druž-
be za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in revizorskim poročilom.

3. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na razporedi dobiček družbe iz leta 1998 v
znesku 15,701.890 SIT v rezerve družbe.

4. Sprejem statuta v čistopisu.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sta-
tut delniške družbe v čistopisu.

5. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
1999 imenuje revizorsko družbo RFR –
Ernst & Young, revizijska družba, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino in predloge skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Dekani 5, Koper, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure. Na istem kraju je
dostopno tudi besedilo čistopisa statuta
družbe. Delničarje prosimo, da svoje nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7
dneh od objave sklica skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo imetniki
pravic do delnic, razvidnih iz seznama vpi-
snikov delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki bodo pri upravi družbe pisno
napovedali svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri
upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupš-
čine in ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta pol ure pred zasedanjem

skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 28.
6. 1999 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupšči-
na bo v tem primeru veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Lama, d.d., Dekani
uprava

Št. 245/99 Ob-4289
Na podlagi 7.3 člena statuta Agrariac-

vetje, Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
Topliška c. 34, Brežice, uprava družbe skli-
cuje

6. redno sejo skupščine
delničarjev družbe Agrariacvetje,

Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
Topliška c. 34, Brežice,

ki bo v sredo, 30. junija 1999 ob 11. uri,
v prostorih jedilnice na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se izvoli Marija Stopinšek, za prešte-
valki glasov Marjanca Bratanič in Irena Ome-
jec.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998 z revizijskim poročilom in mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1998.

3. Dopolnitve statuta družbe Agrariacvet-
je, Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
statuta družbe Agrariacvetje, Proizvodnja in
trgovina Čatež, d.d., po predlogu uprave, in
sicer v točki 3.1 in čistopis statuta.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: revizijska hiša Dinamic,
d.o.o., Novo mesto, se imenuje za revidira-
nje računovodskih izkazov družbe Agrariac-
vetje, Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., za
leto 1999.

5. Predlog za spremembo imena druž-
be.

Predlog sklepa: družba Agrariacvetje,
Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., se prei-
menuje v Cvetje Čatež, d.d.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška c. 34, Brežice, vsak delovni dan
od 7. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi najkasneje v enem tednu po
objavi sklica, na sedežu družbe.

Udeležba in glasovanje na skupščini je
pogojeno s tem, da se delničar prijavi najka-
sneje tri dni pred skupščino sklicatelju
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne
ob 12. uri, z istim dnevnim redom. Na tem
zasedanju se veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Agrariacvetje, Proizvodnja in
trgovina Čatež, d.d.

uprava
direktorica družbe

Ob-4290
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, upra-
va sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila,

d.d., Kranj,
ki bo dne 1. 7. 1999 ob 12. uri, v Kra-

nju, na sedežu Gorenjskih oblačil, d.d.,
Kranj, Bleiweisova cesta 30, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-
nih teles skupščine ter ugotovitev sklepčno-
sti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, skupščina izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta družbe se sprejme revidirano
letno poročilo o poslovanju družbe za po-
slovno leto 1998.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi soglasja nadzornega sveta skupšči-
ne sprejme sklep o ugotovitvi in razporeditvi
dobička za leto 1998 in o razdelitvi dela
nerazporejenega dobička iz preteklih let
(1993–1996).

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1999 revizijsko družbo Podbor-
šek, k.d., Ljubljana.

5. Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravo in nadzorni svet družbe Gorenjska
oblačila, d.d., Kranj, da v skladu z 240.
členom ZGD sme oblikovati sklad lastnih
delnic v breme rezerv družbe.

Pred oblikovanjem sklada lastnih delnic
mora uprava o svoji nameri, o predlagani
višini sklada, ceni delnice in količini delnic
obvestiti nadzorni svet.

6. Seznanitev skupščine o izvolitvi člana
nadzornega sveta – predstavnika zaposle-
nih.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev na seji dne 14. 5. 1999 izvolil kot
predstavnika zaposlenih v nadzorni svet Ma-
rijo Panjtar.

S tem je prenehal mandat dosedanjemu
članu nadzornega sveta Petru Zevniku, ki je
bil imenovan s strani sveta delavcev kot
predstavnik zaposlenih.

Gradivo za skupščino, s predlogi skle-
pov, je na voljo za vpogled v tajništvu Go-
renjskih oblačil, d.d., Kranj, vsak delovnik
od 10. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda, do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu družbe
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, Bleiweiso-
va cesta 30.
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Skupščina je sklicana za 1. 7. 1999 ob
12. uri. Če ob prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 1. 7. 1999 ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
no odloča, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Prostori za skupščino bodo odprti eno
uro pred začetkom seje skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo last-
niki navadnih delnic, v korist katerih bodo
na dan skupščine vknjižene v delniški knjigi
družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, ozi-
roma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, če najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine pisno prijavijo upravi druž-
be svojo udeležbo na skupščini. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo prejme delničar ob vstopu v prostore za-
sedanja skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje pol ure pred začetkom
skupščine, zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
direktor

Št. 142 Ob-4291
Na podlagi 7.3. točke statuta Minerve

Žalec, d., sklicuje uprava

5. skupščino
Minerve Žalec, d.d.,

v sredo, 30. junija 1999, ob 13. uri, na
sedežu družbe, Pongrac 101, 3302 Griže.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine ter imenujeta zapisnikar ter notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju za leto 1998.
3. Obravnava in sprejem sklepov o raz-

poreditvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log o razporeditvi dobička, izplačilu dividend
in udeležbi uprave na dobičku kot sledi:

1. čisti dobiček poslovnega leta 1998
v višini 38,120.977 SIT se razporedi na
nerazporejeni dobiček,

2. revalorizirani nerazporejeni del do-
bička iz let 1995 in 1996 v višini
24,697.750 SIT se razporedi:

– za dividende v višini 8,276.800 SIT,
– za udeležbo uprave na dobičku v

višini 413.800 SIT.
Razlika v višini 16,007.150 SIT ostane

še naprej nerazporejena.
Dividenda znaša 280 SIT na delnico. Di-

vidende se izplačajo v 30 dneh po sprejemu
tega sklepa imetnikom delnic, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan zasedanja skupščine.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za 4

letno obdobje, ki se začne 28. 8. 1999, ko
poteča mandat dosedanjim članom nadzor-
nega sveta, naslednje člane:

– Marjan Piskar, st.,
– Marjan Piskar, ml.,
– Vlado Birsa.
5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se na predlog nadzornega sveta imenuje
revizijska hiša Elstar, d.o.o., Consulting,
Podkraj 10j, Velenje.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v oddelku za splošne, ka-
drovske in pravne zadeve vsak delovnik med
10. in 12. uro.

Delničarji lahko upravi družbe v tednu
dni po objavi sklica skupščine pisno podajo
razumno utemeljen nasprotni predlog k po-
sameznim točkam dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, ki bodo 27. junija 1999 vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastila morajo biti v pisni obliki.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje do vključno 27. junija 1999 na sedež
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov, pri čemer se o
vseh točkah glasuje z glasovnicami, ki jih
prejmejo udeleženci pri vpisu v seznam pri-
sotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 30. 6. 1999 ob 13.30 v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Minerva Žalec, d.d.,
uprava

Ob-4292
Na podlagi 283. člena ZGD sklicuje

uprava in nadzorni svet družbe Bodočnost,
Podjetja za rehabilitacijo in zaposlitev invali-
dov Maribor, d.d., Dalmatinska ul. 1

5. sejo skupščine
družbe Bodočnost, d.d., Maribor,
ki bo dne 5. julija ob 11. uri na sedežu

družbe v Mariboru, Dalmatinska ul. 1, 2001
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predlaganega

predsednika skupščine, preštevalca glasov
in imenuje notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 1998.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizijska hiša Audi-
tor, d.o.o., iz Ptuja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o razši-
ritvi dejavnosti družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o razširitvi dejavnosti družbe v pred-
laganem besedilu.

Na podlagi sklepa o razširitvi dejavnosti
se dejavnosti vpišejo v statut družbe in sod-
ni register.

6. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe je predlog sklepa uprave:

1. Osnovni kapital družbe Bodočnost,
d.d., Maribor, se zmanjša od sedanjega
zneska 260,496.230,68 SIT za znesek
1,026.230,68 SIT, tako da znaša
259,470.000 SIT.

2. Znesek zmanjšanja osnovnega ka-
pitala se razporedi v presežni kapital.

3. Na podlagi sklepa o zmanjšanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in se izdela njegovo prečiš-
čeno besedilo v obliki notarskega zapisa.

7. Obravnava in predlog povečanja os-
novnega kapitala družbe s stvarnimi vložki
ter izključitvi prednostne pravice ostalih del-
ničarjev do nakupa delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe je predlog sklepa uprave:

1. Osnovni kapital družbe Bodočnost,
d.d., Maribor, se poveča od sedanjega zne-
ska 259,470.000 SIT za znesek
50,750.000 SIT, tako da znaša
310,220.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 5.075
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, ki pripadajo Repub-
liki Sloveniji. Razlika med vrednostjo terja-
tev in nominalno vrednostjo delnic 8,893,95
SIT je vplačani presežek kapitala.

3. Prednostna pravica ostalih delni-
čarjev do nakupa delnic je izključena.

4. Na podlagi sklepa o povečanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in izdela njegovo prečišče-
no besedilo v obliki notarskega zapisa.

8. Obravnava in sprejem sklepa o dolo-
čitvi sejnine za člane nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi sejnina v višini 25.000 SIT neto
in za predsednika 30.000 SIT neto.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavijo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja seje prijavijo z osebnim ali dru-
gim identifikacijskim dokumentom v tajniš-
tvu družbe, Dalmatinska ul. 1 in s podpisom
potrdijo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je na voljo v tajništvu uprave, na sede-
žu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki obrazloženi in posre-
dovani upravi družbe v sedmih dneh po ob-
javi tega sklica.

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.

Bodočnost, d.d., Maribor
uprava in nadzorni svet družbe
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Ob-4293
Na podlagi B. točke šestega poglavja

statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d., in v skladu z določbami zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

IV. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v četrtek, 1. julija 1999 na sedežu
družbe Plinarniška ul. 9, Maribor, s pričet-
kom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se verifikacijska komisija
v sestavi predsednice Katice Vodušek in
dveh preštevalcev glasov Bojana Lugariča
in Bojane Gosak.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 1998 v višini 57,513.000 SIT nerazpo-
rejen.

4. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta in predlog za izvolitev novega
člana nadzornega sveta predstavnika delni-
čarjev.

Predlog sklepa 4.1.: skupščina je vzela
na znanje informacijo o odstopu članice nad-
zornega sveta Birsa Olge, ki se jo s 1. 7.
1999 razreši s funkcije članice nadzornega
sveta.

Predlog sklepa 4.2.: skupščina je skle-
nila, da se za člana nadzornega sveta pred-
stavnika delničarjev izvoli Zorko A. Cerkve-
nik.

Mandat člana nadzornega sveta pred-
stavnika delničarjev nastopi z dnem spreje-
ma sklepa o imenovanju na skupščini to je
1. 7. 1999. Njegov mandat traja do izteka
mandata celotnemu nadzornemu svetu.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba Valuta,
d.o.o., Družba za revizijo, Strossmayerjeva
13, 2000 Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v tajništvu družbe pri ge. Vodušek v
Mariboru, Plinarniška ul. 9.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni

skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Plinarniška ul. 9,
vsak delovnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Plinarna Maribor, d.d.,
uprava – direktor

Št. 52/99 Ob-4294
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d., skli-
cuje uprava

3. skupščino
delniške družbe Gozdno gospodarstvo

Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 28. junija 1999, ob

12. uri, v sejni sobi družbe, Tyrševa ul. 15 v
Mariboru.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: za predsednika skupščine se
izvoli Janka Pučnika, za preštevalca glasov
se izvoli Branko Prišenk in Jože Horvat. Za
notarja se potrdi Stanislav Bohinc iz Maribo-
ra.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1998.

4. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenja nadzornega sveta se izguba za leto
1998 v višini 67,776.162,27 SIT, ki je na-
stala zaradi naknadne obremenitve po od-
ločbi o prometnem davku poravna v breme
rezerv in revalorizacijskega popravka.

5. Razporeditev nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1994.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1994 v
znesku 9,760.069,04 SIT se nameni za
izplačilo dividend.

6. Redno zmanjšanje kapitala z umikom
delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki je doslej znašal 387,800.000 SIT se
zmanjša za 55,182.000 SIT z umikom
55.182 delnic po nominalni vrednosti 1.000
SIT.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me spremembe statuta družbe, pooblašča
pa nadzorni svet družbe za sprejem čistopi-
sa statuta družbe.

8. Imenovanje revizorske hiše za revizijo
poslovanja družbe v letu 1999.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo poslovanja v letu 1999 se
imenuje Revidicom, Revizijska družba,
d.o.o., Maribor.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupš-
čino upravi družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali po pooblaščencu na podlagi glasov-
nic, ki jih prejmejo pred začetkom skupšči-
ne. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 7. junija 1999 vpisani v delniško
knjigo družbe. Sejna soba bo odprta pol
ure pred začetkom zasedanja.

Naprošamo udeležence in pooblaščen-
ce, da se javijo v sprejemnici najmanj pol
ure pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po enournem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Maribor, d.d.,
Maribor
uprava

Ob-4326
Na podlagi 7.2. točke statuta Istrabenz,

holdinške družbe, d.d., Koper, sklicuje
uprava družbe

3. redno sejo skupščine
Istrabenz, holdinške družbe, d.d.,
ki bo dne 1. 7. 1999 ob 11. uri v sejni

sobi Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Ko-
per, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: uprava ugoto-
vi sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli
predsedujočega skupščine in verifikacijsko
komisijo po predloženem predlogu. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorske družbe.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
podjetja za leto 1998, z mnenjem nadzor-
nega sveta in mnenjem revizijske družbe
RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, v
predloženem besedilu.
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3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme sklep o:

a) ugotovitvi čistega dobička: Istrabenz,
holdinška družba, d.d., Koper, izkazuje po
stanju na dan 31. 12. 1998 nerazporejene
čiste dobičke v višini 1.618,199.546,46
SIT, in sicer:

– nerazporejeni čisti dobiček leta 1997
znaša 590,609.603,60 SIT,

– revalorizacija nerazporejenega čistega
dobička leta 1997 v letu 1998 znaša
44,295.720,27 SIT;

⋅ skupaj revalorizirani nerazporejeni čisti
dobiček leta 1997 znaša 634,905.323,87
SIT,

⋅ čisti dobiček leta 1998 znaša
983,294.222,59 SIT;

b) delitvi čistega dobička:
⋅ čisti dobiček družbe za poslovno leto

1997, v revalorizirani višini na dan 31. 12.
1998, to je 634,905.323,87 SIT, ostaja
nerazporejen,

⋅ čisti dobiček družbe za poslovno leto
1998, v višini 983,294.222,59 SIT, se raz-
poredi:

– 336,700.000 SIT čistega dobička
se izplača delničarjem za dividende, to je
65 SIT bruto dividende na delnico,

– 19,800.000 SIT čistega dobička se
v gotovini izplača upravi in delavcem s po-
sebnimi pooblastili družbe kot udeležba na
dobičku družbe,

– 18,889.664 SIT čistega dobička se
v gotovini izplača članom nadzornega sveta
družbe kot udeležba na dobičku družbe,

– 607,904.558,59 SIT čistega do-
bička ostaja nerazporejen.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 30. 9. 1999, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana, na dan 6. 7. 1999 in na
način, kot ga bo določila uprava družbe.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: v 6.1. točki se
v prvem stavku beseda 9 (devet) nadomesti
z besedo 10 (deset), tako da se sedaj ta
točka glasi:

Nadzorni svet šteje deset članov.
Skupščina družbe pooblašča nadzorni

svet družbe, da besedilo statuta uskladi s
sprejetimi spremembami in dopolnitvami
statuta in izdela njegovo prečiščeno bese-
dilo.

5. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe, predstavnika delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina izvoli za člana nadzornega sveta
do konca trajanja mandata, to je do 29.
maja 2001, dr. Richarda Schenza.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta je:
skupščina imenuje za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 revizijsko družbo RFR-
Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
111.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu Istraben-
za, d.d., v Kopru, Cesta Zore Perello Godi-
na 2, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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 glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta dve uri pred začet-
kom zasedanja skupščine. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat ponovno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Istrabenz, d.d., Koper,
predsednik uprave

Ob-4325
Na podlagi prvega in drugega odstavka

283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 4. odstavka 19. člena statuta delniške
družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljublja-
na, Dunajska 56, uprava družbe sklicuje

7. sejo skupščine
delniške družbe Pozavarovalnica Sava,

d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 30. 6. 1999, ob 12 uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 56, (v
veliki sejni sobi v 9. nadstropju – vhod Du-
najska 58).

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, imenovanje notarja, izvolitev pre-
števalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in
sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli predsednika skupšči-
ne, imenuje notarja, izvoli preštevalca gla-
sov, ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni
red, v skladu s predlogom sklicatelja
skupščine.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju pozavarovalnice v letu 1998 (z mnenjem
revizorja).

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se letno poročilo o poslova-
nju pozavarovalnice v letu 1998.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep o delitvi dobička za
leto 1998.

4. Določitev nagrade za predsednika in
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se sk-
lep o višini nagrade, ki pripada predsedniku
in članom nadzornega sveta po podanem
predlogu.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje predlagano pooblašče-
no revizijsko družbo za leto 1999.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev
Udeležba na skupščini družbe: skupšči-

ne se lahko udeležijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravi-
co do udeležbe in glasovanja na skupščini
imajo delničarji, ki bodo na dan 21. 6. 1999
vpisani v delniško knjigo.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje tri dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do ponedelj-
ka 28. 6. 1999, oziroma bodo do tega dne
poslane s priporočeno pošiljko.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja ter s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupšči-
ni in prevzamejo glasovalne lističe. Za ude-
ležbo na skupščini se pooblaščenci izkaže-
jo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako
posredujejo naslovu družbe do 28. 6.
1999, oziroma bo tega dne poslano s pri-
poročeno pošiljko.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 11. do 13. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložit-
vijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupšči-

na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 417/99 Ob-4327
Uprava družbe SI.MOBIL d.d. sklicuje

5. skupščino družbe
SI.MOBIL telekomunikacijske

storitve, d.d.
ki bo v sredo, 30. 6. 1999 ob 12. uri v

sejni sobi družbe SI.MOBIL d.d. v Ljubljani,
Šmartinska cesta 134b, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Sejo vodi predsednik nadzornega sveta
družbe.

2. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1998 in 1999.

Predlog sklepov:
– za revizorja za poslovno leto 1998 se

imenuje revizijsko hišo KPMG s sedežem v
Ljubljani,
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– za revizorja za poslovno leto 1999 se
imenuje revizijsko hišo KPMG s sedežem v
Ljubljani.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme in potrdi se let-
no poročilo za poslovno leto 1998.

4. Dokapitalizacija družbe v višini 800
mio SIT.

Predlog sklepa:
a) osnovni kapital družbe se poveča z

novimi vložki za 800,000.000 SIT,
b) za povečani osnovni kapital se izda

800.000 novih navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT, ki dajejo
njihovim imetnikom enake pravice kot do-
sedanje delnice,

c) dosedanji delničarji, ki so se zavezali
odkupiti celotno izdajo delnic, imajo pred-
nostno pravico do vpisa novih delnic v so-
razmerju z njihovimi dosedanjimi deleži. Rok
za uveljavitev prednostne pravice in za vpis
ter vplačilo delnic na žiro račun družbe
SI.MOBIL d.d. je 21 dni od poziva uprave
za vplačilo delnic. Uprava bo pozvala k vpi-
su delnic med 1. 10. 1999 in 1. 12. 1999.
Če posamezni dosedanji delničar ne bo uve-
ljavil prednostne pravice v 21-dnevnem ro-
ku, imajo preostali delničarji prednostno pra-
vico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi dosedanjimi deleži v nadaljnjem
roku 7 dni od preteka 21-dnevnega roka,

d) delnice bodo izdane v nematerializira-
ni obliki z vpisom v centralni register nema-
terializiranih vrednostnih papirjev pri Kli-
rinško depotni družbi.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se po izvr-

šeni dokapitalizaciji uskladi s spremembo
osnovnega kapitala in se spremeni po pred-
logu uprave.

Gradivo za zasedanje skupščine s pred-
logom sprememb statuta je na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta
134b vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo ta-
ko, da uprava prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem, to je do 27. 6. 1999.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovet-
nost z največ 30 dni starim izpisom iz sod-
nega registra. Pooblaščenci izkažejo upra-
vičenost za zastopanje s pisnim pooblasti-
lom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v sredo,
30. 6. 1999 ob 13. uri v sejni sobi družbe
SI.MOBIL d.d. v Ljubljani. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

SI.MOBIL d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-4328
Uprava družbe Delo Prodaja, družba za

razširjanje in prodajo časopisov, d.d., vabi
delničarje na

6. skupščino
družbe Delo Prodaja, d.d.

dne 29. 6. 1999 ob 14. uri v sejni sobi v
pritličju stolpnice Dela, v Ljubljani, Dunajska 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in sklepčnosti ter izvolitev organov
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predloge za imenovanje organov skupšči-
ne:

a) preštevalca glasov: Bojana Kos in Ju-
lijan Dečman,

b) notar: Miro Košak.
2. Sprejem letnega poročila Dela Proda-

je, d.d. za leto 1998 z računovodskimi izka-
zi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizijske družbe PriceWaterhouseCoopers.

Predlog sklepa: skupščina Dela Proda-
je, d.d. sprejme letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 1998 z računovodskimi izka-
zi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorske družbe PriceWaterhouseCoo-
pers v predloženem besedilu.

3. Uporaba in razdelitev dobička družbe
za leto 1998 in nerazporejenega dobička iz
leta 1996 in 1997 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa:
a) čisti dobiček družbe za leto 1998 v

skupni višini 234,115.512 SIT,
b) revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-

ček iz leta 1997 v skupni višini
210,959.018 SIT,

c) revaloriziran nerazporejeni čisti dobi-
ček iz leta 1996 v skupni višini 16,076.791
SIT,

skupaj ČD za delitev 461,151.321 SIT;
se uporabi in razdeli:
a) čisti dobiček družbe za leto 1998 v

višini 234,115.512 SIT se uporabi:
– nerazporejeni dobiček 234,115.512

SIT;
b) revalorizirani nerazporejeni čisti dobi-

ček iz leta 1996 in 1997 v skupni višini
227,035.809 SIT se uporabi in razdeli za:

– izplačilo dividend 118,176.800 SIT,
– nagrado nadzornemu svetu

2,630.000 SIT,
– nagrado upravi 8,200.000 SIT,
– ostane nerazporejeno-del revalorizira-

nega čistega dobička za leto 1997
98,029.009 SIT.

Nagrade iz 2. in 3. alinee so upoštevane
v bruto znesku – za z zakonom določene
prispevke ob izplačilu se zniža nerazporeje-
ni čisti dobiček leta 1997.

Delničarjem se izplača dividenda v višini
200 SIT bruto na delnico.

Upravičenci do izplačila dividend so imet-
niki navadnih delnic po stanju delniške knji-
ge na dan sprejema sklepa o izplačilu divi-
dend. Družba bo izplačala dividende do
30. 7. 1999.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1999 se imenuje revizorska
družba PriceWaterhouseCoopers, d.d., iz
Ljubljane.

5. Vprašanja in odgovori delničarjev
Predmeti o katerih odloča skupščina, so

delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
v tajništvu poslovodstva, Dunajska c.5/XII.
nadstropje - vsak delovni dan v tednu od
10. do 12. ure.

V skladu s čl. 287 in 288 ZGD morajo
biti pisni predlogi delničarjev obrazloženi in
sporočeni družbi v roku enega tedna po
objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalne pravice delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo. Prijave morajo s priporočeno pošto
prispeti na sedež družbe oziroma morajo
biti osebno oddane najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Vsaka delnica daje 1 glas.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki

so na dan sklica skupščine vpisani v del-
niško knjigo. Glasovanje bo javno.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 29. 6. 1999 ob 15. uri v istem
prostoru.

Pri ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Delo Prodaja, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Ob-4329
Na podlagi 28. člena statuta delniške

družbe Universal d.d. Ivančna Gorica upra-
va sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Universal d.d. Ivančna Gorica

Uprava družbe sklicuje sejo skupščine v
Ivančni Gorici, Malo Hudo 4a, dne 2. 7.
1999 s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: Izvoli se delovne organe

skupščine: predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in notarja za sestavo notar-
skega zapisnika.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju podjetja za leto 1998 z mne-
njem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju podjetja za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog glede uporabe dobička.
Predlog sklepa: Sprejme se predlog

uprave glede uporabe dobička.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom o lastništvu delnic pooblastitelja.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled pri Jožetu
Kastelec na sedežu družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Jožetu Ka-
stelec na tel. 777-043 ali po faksu 777-043
od 7. do 15. ure vsak delavnik.

Universal, d.d., Ivančna Gorica
uprava družbe
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Ob-4330
Na podlagi 7.6. točke statuta delniške

družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec vabi
uprava družbe delničarje na sejo

skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.

ki bo 2. 7. 1999 s pričetkom ob 10. uri
v prostorih gasilskega društva Slovenj Gra-
dec, Kidričeva 2, Slovenj Gradec.

Predlog dnevnega reda.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “imenujejo se organi
skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

– za preštevalce glasov se imenujeta,
Beliš Boris in Korošec Marta.

Skupščina se seznani, da bo na skupšči-
ni prisotna notarka Sonja Kralj.“

2. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1998 in poslovni načrt
za leto 1999”.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “dobiček iz poslovnega
leta 1998, ki znaša 5,416.127,99 SIT,
ostane nerazporejen.”

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “za revizorja družbe za
poslovno 2000 se imenuje revizijska druž-
ba REVIDICOM, revizijska hiša, Maribor.”

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine najkasneje do
vključno 29. 6. 1999 pisno prijavijo v tajniš-
tvu na sedežu družbe in ki so na ta dan
vpisani v delniško knjigo TUS KO-SI, d.d.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine in
sicer na sedežu družbe, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne
v istih prostorih z istim dnevnim redom ob
11. uri. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

TUS KO-SI d.d., Slovenj Gradec
uprava družbe

Ob-4331
Na podlagi 9. člena poslovnika o delu

skupščine delniške družbe z dne 19. 12.
1996 uprava sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Inplet pletiva, d.d.,

ki bo dne 2. 7. 1999 ob 13. uri, v sejni
sobi Inplet pletiva, d.d., Sevnica, Dolnje Bre-
zovo 34, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika, pre-
števalca glasov in določitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlagan pred-
sednik skupščine, imenujeta se preštevalec
glasov in notar.

2. Letno poročilo uprave za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za leto 1998.
3. Predlog delitve čistega dobička za le-

to 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

predlog o delitvi čistega dobička za leto
1998.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlagan

revizor za leto 1999.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Dolnje Brezovo 34, Sevnica, in si-
cer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki bodo vpi-
sani v delniški knjigi.

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico tisti delničarji in
pooblaščenci delničarjev, ki družbi pisno
prijavijo svojo udeležbo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine, to je vključno
do 29. 6. 1999. Pooblaščenci morajo k
prijavi za udeležbo priložiti tudi pooblastila,
če le-ta niso shranjena pri družbi.

Delničarji lahko svoje obrazložene nas-
protne predloge ali dopolnilne predloge k
dnevnemu redu vložijo v 7 dneh po objavi
sklica skupščine priporočeno po pošti ali
neposredno na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 13.30,
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Inplet pletiva, d.d., Sevnica
uprava družbe

Ob-4332
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe uprava Jate Reje, d.d., s soglasjem
nadzornega sveta sklicuje

4. sejo skupščine
družbe Jata Reja, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28. junija 1999 ob 10. uri, v

sejni sobi družbe na Agrokombinatski 84 v
Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom.
Direktor družbe otvori skupščino, ugoto-

vi sklepčnost ter navzoče seznani s predla-
ganim dnevnim redom.

2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se izvoli odv. Ksenija Zeilhofer
Orehek, za preštevalki glasov: Jana Gostin-
čar in Dragica Konte, seji prisostvuje notar-
ka Majda Lokošek.

3. Obravnava in sprejem poročila o
poslovanju družbe za leto 1998 ter sezna-
nitev z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Predlog sklepa uprave: sprejme se po-
ročilo o poslovanju družbe za leto 1998 po
predlogu uprave in pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta. Skupščina se seznani z revi-
diranimi računovodskimi izkazi skupine Jata

Reja, ki jih sestavljajo konsolidirane: bilan-
ca stanja, izkaz uspeha in finančnih tokov za
poslovno leto 1998.

4. Sklepanje o ugotovitvi in razporeditvi
dobička.

Predlog sklepa uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:

a) nerazporejeni dobiček družbe iz pre-
teklih let v revalorizirani višini in čisti dobi-
ček poslovnega leta 1998 v skupni višini
znašata 216,321.356,32 SIT.

b) čisti dobiček iz leta 1998 v znesku
98,320.065,53 SIT ostane nerazporejen.

c) iz revaloriziranega nerazporejenega
dobička preteklih let se izplačajo dividende
v višini 400 SIT bruto na delnico. Dividende
se delničarjem izplačajo v roku 31. 12.
1999 po stanju delničarjev, vpisanih v del-
niško knjigo družbe, ki se vodi pri KDD,
d.d., Ljubljana, na dan 28. 6. 1999.

d) upravi in članom nadzornega sveta se
iz nerazporejenega dobička iz preteklih let
izplača udeležba na dobičku v delnicah
družbe v skupnem znesku 1,472.000 SIT.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za poslovno le-
to 1999 se imenuje pooblaščena revizor-
ska družba KPMG Slovenija, d.o.o., mana-
gement, consulting in revizija, Dunajska 21,
Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
spremembe in dopolnitve statuta v predlo-
ženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe
na Agrokombinatski 84, Ljubljana Polje, od
objave sklica skupščine vsak dan od 9. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za ude-
ležbo na skupščini je potrebno, da se delni-
čar izkaže z osebnim dokumentom, poob-
laščenec pa s pisnim pooblastilom delničar-
ja.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki se pisno prijavijo upravi družbe najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine, to
je do 25. 6. 1998 do 14. ure.

Prijava je možna prek pošte ali faksa,
čemur pa naj sledi tudi priporočena pošta.
Udeležence in pooblaščence vljudno prosi-
mo, da se na upravi družbe zglasijo eno uro
pred pričetkom zasedanja in podpišejo na
seznam udeležencev. Delničarji lahko v
enem tednu po objavi sklica skupščine pi-
sno podajo družbi razumno utemeljen nas-
protni predlog.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju en glas. O predlogih sklepov se lahko
glasuje z glasovnicami, ki jih prejme delni-
čar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje istega dne ob 11. uri, v istih prosto-
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rih. Skupščina bo v tem primeru veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Jata Reja, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 524/99 Ob-4333
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 47. in 48. člena statuta
Cementarne Trbovlje, d.d., Kolodvorska c.
5, Trbovlje, uprava sklicuje

3. redno skupščino
Cementarne Trbovlje, d.d., Trbovlje,
ki bo dne 30. 6. 1999 ob 11. uri, v

predavalnici Delavskega doma v Trbovljah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov

skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se izvoli Danica Klemenc, za prešteval-
ca glasov se izvolita Tomaž Novak in Jure
Bajuk.

Imenuje se Miro Bregar za notarja na
skupščini, ki vodi zapisnik o poteku skupš-
čine.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in po

mnenju nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano poslovno poročilo družbe Cementar-
na Trbovlje, d.d., za leto 1998.

4. Delitev dobička za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave:
sklep 1: čisti dobiček za leto 1998 v

višini 327,197.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

sklep 2: nerazporejeni dobiček iz leta
1995 se razporedi na: udeležbo pri dobič-
ku oziroma (nagradi) se izplača članom nad-
zornega sveta, uprave, delavcem s poseb-
nimi pooblastili in drugim vodilnim dalavcem
v znesku 33,300.000 SIT.

5. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se člana nadzor-
nega sveta Antona Škrlja, zaradi odstopa
30. 6. 1999.

Imenuje se člana nadzornega sveta po
predlogu nadzornega sveta z mandatom do
17. 7. 2001.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ime-

nuje se revizijska hiša Pricewaterhouse
Coopers, d.d., Ljubljana, za revizijo računo-
vodskih izkazov za leto 1999.

Predlagatelja sklepov za skupščino sta
nadzorni svet in uprava družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Cementarna
Trbovlje, d.d., Trbovlje, vsak delovni dan od
10. do 12. ure, v tajništvu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci morajo naj-

kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
prijaviti svojo udeležbo za skupščino in do-
staviti pooblastilo v kadrovsko splošni sek-
tor družbe, zaradi priprave glasovnic in pri-
prave prostora in sredstev za izvedbo skupš-
čine.

Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi izdajatelja do vključno 28. 6.
1999. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso del-
ničarji.

Glasovalno pravico uresničujejo vse
imenske delnice izdajatelja. V vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje lahko javno ali
pa glasovanje izvedeno z magnetnimi karti-
cami z računalniško podporo, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščinsko
mesto, kjer se tudi vpišejo v poseben sez-
nam udeležencev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine,

bo odprt pol ure pred predvidenim pričet-
kom zasedanja skupščine, da se bo ugoto-
vila navzočnost in razdelile ustrezne kartice
za izvedbo glasovanja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne, v istem pro-
storu ob 12. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Delitev dividend
Upravičenci do dividend so delničarji,

vpisani v delniški knjigi izdajatelja, do vključ-
no 15. 6. 1999.

Cementarna Trbovlje, d.d., Trbovlje
uprava

Št. 39 Ob-4434
Na podlagi določil zakona o gospodar-

skih družbah in statuta družbe sklicujem

5. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,

družba za varovanje premoženja, d.d.,
Mengeš,

ki bo v Domžalah, Kopališka 4, v sejni
sobi Športne zveze Domžale, v ponedeljek,
28. junija 1999 ob 8. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov po
predlogu uprave. Za sestavo notarskega za-
pisnika se imenuje vabljeni notar.

2. Potrditev letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta, oboje v bese-
dilu, ki je priloga k temu sklepu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa: čisti dobiček, ki ga je
ustvarila družba v letu 1998, ki je z letnim
poročilom ugotovljen v višini 1,950.000
SIT, v celoti ostane nerazporejen.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se na podlagi 1. točke
prve in druge alinee pridobivanja lastnih del-
nic 240. člena zakona o gospodarskih druž-

bah oblikuje sklad lastnih delnic v višini
3,000.000 SIT.

5. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta in njegovega namestnika.

Ugotovi se, da članu nadzornega sveta
Hušič Ivotu poteče mandat 28. 11. 1999,
njegovemu namestniku Romšak Jožetu pa
je potekel 19. 1. 1999, ker je umrl.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvoli Hušič Ivo za mandatno ob-
dobje od 28. 11. 1999 do 28. 11. 2003.

Za namestnika člana nadzornega sveta
se imenuje Dolinšek Marjan za mandatno
obdobje od 28. 6. 1999 do 28. 6. 2003.

6. Izplačilo udeležb na sejah članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za udeležbo na sejah in
pripravo nanjo se izplača sejnina za pred-
sednika 35.000 SIT, za člane 25.000 SIT
neto, za obdobje od 28. 6. 1999 do 28. 6.
2003.

Višina sejnin se enkrat letno uskladi z
rastjo povečanja cen na drobno, ki jih ob-
javlja Statistični urad RS.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji se skupščine udeležijo oseb-

no ali pa z udeležbo na skupščini za glaso-
vanje pooblastijo drugega delničarja ali tret-
jo osebo. Pooblaščenec mora predložiti pi-
smeno pooblastilo.

Besedilo letnega poročila in mnenje nad-
zornega sveta je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe vsak dan v delovnem času.

Varnost Mengeš, družba za varovanje
premoženja, d.d., Mengeš

direktor

Ob-4446
Na podlagi 20. člena statuta Luke Ko-

per, d.d., sklicuje uprava družbe

4. sejo skupščine
družbe Luka Koper, d.d.,

ki bo v četrtek, 1. julija 1999 ob 12. uri,
v sejni dvorani Luke Koper Pristan, gostins-
tvo, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, prešteval-
ce glasov, zapisnikarja ter ugotovi prisot-
nost notarja.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo za leto 1998 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizorje-
vim mnenjem.

4. Nagrade članom nadzornega sveta in
uprave za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina določi nagra-
de članom nadzornega sveta in uprave po
predlogu nadzornega sveta.

5. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagana delitev čistega dobička za
leto 1998.
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6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje Revizijsko družbo
RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, za
revizorja računovodskih izkazov Luke Ko-
per, d.d., za leto 1999.

7. Izhodišča razvoja Luke Koper za ob-
dobje 1999–2001.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se sprejme
predlagana izhodišča razvoja družbe za ob-
dobje 1999–2001.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov za vse točke dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure, in sicer od dneva
sklica skupščine do 25. 6. 1999.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi
delničarjev so lahko le pisni in razumno ute-
meljeni.

Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki navadnih delnic in prednostnih par-
ticipativnih delnic z omejeno glasovalno pra-
vico, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (za fizične osebe: prii-
mek in ime ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja; za prav-
ne osebe: priimek in ime in naslov pooblaš-
čenca in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo morajo delničarji
deponirati pri upravi družbe vsaj 3 dni pred
zasedanjem skupščine in ostane shranjeno
pri družbi.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pri upravi družbe in
ki so dne 23. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo pri KDD.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta eno uro pred začetkom zase-
danja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 1. 7.
1999 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala, ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Luka Koper, d.d.
predsednik uprave

Ob-4378
Uprava družbe Gospodarski vestnik, za-

ložniške skupine, d. d., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana vabi delničarje na

6. sejo skupščine
družbe Gospodarski vestnik, d.d.,
ki bo v torek, 29. junija 1999, ob 15. uri

v veliki dvorani stolpnice Dela na Dunajski
cesti 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
delovnih organov skupščine in imenovanje
notarja za sestavo zapisnika.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine po predlogu uprave, sprejme
se predlagani dnevni red skupščine. Za se-
stavo zapisnika se imenuje notarko Majdo
Lokošek.

2. Volitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
2. Skupščina ugotavlja, da bo z dnem

11. 1. 2000 potekel mandat trem članom
nadzornega sveta: mag. Branku Pavlinu,
Petru Jurnu in Tomažu Rotarju.

3. Za mandatno obdobje od 11. 1. 2000
do 11. 1. 2004 se za člane nadzornega
sveta izvolijo: mag. Branko Pavlin, Peter Ju-
ren, Tomaž Rotar.

Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopi-
jo štiri - letni mandat z 12. 1. 2000.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be

Predlog sklepa: na podlagi predloga upra-
ve in mnenja nadzornega sveta se poveča
osnovni kapital družbe od 175,960.000 SIT
na 351,920.000 SIT na način, ki ga predla-
ga uprava v predloženem besedilu.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe in poslovnika o delu skupščine druž-
be ter sprememba statuta družbe s poobla-
stilom upravi za povečanje kapitala družbe
Gospodarski vestnik, d. d., če pride do pri-
pojitve družbe Časnik Finance, d.o.o.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se spre-
meni in dopolni statut družbe in poslovnik o
delu skupščine družbe v predloženem be-
sedilu. V spremembah in dopolnitvah statu-
ta je tudi pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala družbe (odobreni kapi-
tal) v višini 100,000.000 SIT, potem ko bo
v registru vpisano povečanje osnovnega ka-
pitala iz 3. točke dnevnega reda te skupšči-
ne. Besedilo pooblastila upravi (odobreni
kapital) je sestavni del tega sklepa.

5. Predkupne pravice, če izstopi družba
NLB, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se pri pro-
daji delnic GV, d.d., ki jih proda NLB, d.d.,
določi prednostna pravica do nakupa delnic
družbe GV, d.d., kot je predlagano v pred-
loženem besedilu.

6. Imenovanje revizijske družbe za pre-
gled poslovanja za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za izdelavo revizijskega poročila
računovodskih izkazov za leto 1999 imenu-
je revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkažeta s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se
skupščina spet sestane (drugi sklic).

V drugem sklicu je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.

Gradivo in informacije v zvezi z skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.

Gospodarski vestnik, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 05/99 Ob-4454
Na podlagi 283. člena ZGD in 7.3. toč-

ke statuta delniške družbe SGP Kraški zi-
dar, d.d., Sežana, sklicujem

3. sejo skupščine družbe,

ki bo v sredo, 30. 6. 1999 ob 13. uri, v
motelu Kompas na Suhozemnem terminalu
v Sežani, Partizanska c. 117.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in

določitev notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine ter verifikacijsko komisijo in do-
loči zapisnikarja in notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila verifikacijske komi-

sije predsednik skupščine ugotovi, da je
skupščina sklepčna.

4. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
5. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1998.
6. Odločanje o delitvi dobička za leto

1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja

za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 1999 se imenuje predlagani revizor.
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupš-
čini pisno najavili najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence naprošamo, da se na dan za-
sedanja skupščine prijavijo najkasneje 30 mi-
nut pred začetkom zasedanja v prostoru, kjer
bo potekala skupščina, da bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost na seznamu udele-
žencev ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je na vpo-
gled na sedežu podjetja, v pravni službi,
vsak dan od 9. do 12. ure.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
tega sklica v časopisu Delo, podajo more-
bitne nasprotne predloge. Predlogi morajo
biti pisni in utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo odložena za eno uro, ko bo
odločala, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

SGP Kraški zidar, d.d., Sežana
uprava

Ob-4410
Na podlagi določil statuta družbe FOND,

Finančna družba, d.d., sklicujem

redno skupščino
družbe FOND, d.d.,

ki bo dne 30. junija 1999 ob 15. uri, v
prostorih Kolektor, d.o.o., na Vojkovi 10 v
Idriji.
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Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1998 skupaj z revizijskim po-
ročilom.

3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta

1998 znaša 89,987.598 SIT in ostane ne-
razporejen. Za izplačilo dividend se nameni
znesek 10,584.000 SIT iz nerazporejenega
dobička iz prejšnjih let, tako da znaša bruto
dividenda na eno delnico 700 SIT, tako za
navadne kot tudi za prednostne delničarje.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 1999 se imenu-
je revizijska družba RFR Ernst & Young.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži
vsak, ki je na dan sklica skupščine vpisan v
delniško knjigo družbe FOND, d.d., kot last-
nik vsaj ene navadne delnice in vsaj 3 dni
pred zasedanjem napove pismeno svojo
udeležbo na skupščini. Udeležba je možna
tudi po pooblaščencu. Udeležba brez pred-
hodne najave ne bo možna.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15.30, z istim dnevnim
redom, v istih prostorih, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

FOND, d.d., Idrija
direktor

Ob-4465
KOPA, računalniški inženiring, d.d., Ki-

dričeva 14, Slovenj Gradec, vabi delničarje
na

4. sejo skupščine
delniške družbe KOPA, d.d.,

ki bo dne 30. 6. 1999 ob 17. uri v
prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani de-

lovni organi skupščine.
3. Sprejem poslovnega poročila uprave

z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja ter predlog delitve dobička za ob-
dobje od leta 1993 do leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poslovno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
revizorja ter sklep delitve čistega dobička
za obdobje od leta 1993 do leta 1998, in
sicer:

– za dividende 7,310.800 SIT,
– na nerazporejeno 6,701.976,40 SIT.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

revizor.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak dan od 12. do 14. ure, od dneva
objave dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo sami ali po
svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopni-
kih. Pooblaščenec se mora izkazati s pi-
snim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo nastopil polurni odmor, po ka-
terem se bo skupščina zopet sestala. V tem
primeru bo sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

KOPA, računalniški inženiring, d.d.,
Slovenj Gradec
uprava družbe

Ob-4467
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 40. člena statuta delniš-
ke družbe TDR Metalurgija, Ruše, uprava
družbe sklicuje

2. redno zasedanje skupščine
TDR Metalurgija, d.d.,

ki bo v sredo, dne 30. junija 1999 ob
11. uri, na sedežu družbe v Rušah, Tovar-
niška c. 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, imenovanje

organov skupščine – predsedujočega in
dveh preštevalcev glasov ter notarja, ugoto-
vitev sklepčnosti in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: za člane organov skupš-
čine in notarja se imenuje predlagane kan-
didate in potrdi predlagani dnevni red.

2. Informacija uprave o tekočem poslo-
vanju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
uprave o tekočem poslovanju družbe.

3. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-
ročilo za leto 1998.

4. Povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki ter izključitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa:
a) osnovni kapital družbe v višini

3.762,299.000 SIT se poveča za
320,275.485,10 SIT, torej na
4.082,299.000 SIT, in sicer z izdajo novih
navadnih delnic serije 4 na ime v nominalni
vrednosti 1.000 SIT na delnico in označene
s serijskimi številkami od 1 do 320.000.

Povečani osnovni kapital zagotovi s pre-
nosom svoje denarne terjatve v višini
320,275.485,10 SIT do TDR Metalurgija,
d.d., družba Elektro Slovenija, d.o.o., v za-
meno za delnice od št. 1 do 320.000 v
nominalni višini 1.000 SIT na delnico takoj
po sprejetju sklepa, kot stvarnim vložkom;

b) prednostna pravica ostalih delničarjev
se izključi.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut druž-

be v predlagani vsebini.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Svojo udeležbo na skupščini je potrebno

najaviti v pisni obliki najpozneje tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki se morajo javiti v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred pričetkom se-
je skupščine. Udeleženci skupščine se mo-
rajo podpisati na seznamu udeležencev ozi-
roma oddati pooblastila in prevzeti glasoval-
ne lističe.

Če na prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za isti dan ob 12. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vsa gradiva za sejo skupščine so na vpo-
gled vse delovne dni v času od 30. 5. 1999
do 30. 6. 1999 na sedežu družbe med
10. in 12. uro.

TDR Metalurgija, d.d., Ruše
uprava družbe

Razne objave

Ob-4371
Ministrstvo za pravosodje objavlja

poziv
za oddajo prijav k opravljanju izpita za

izvršitelja
Zainteresirani kandidati oddajo svoje pri-

jave, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev za pristop k izpitu, na predpisanem
obrazcu v skladu s pravilnikom o vsebini,
programu in načinu opravljanja izpita za izvr-
šitelja, na naslov Republika Slovenija, Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub-
ljana.

Letni program priprave na izpit za izvrši-
telja in seznam potrebne literature lahko
kandidati dobijo osebno na Ministrstvu za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, pri
Zvonki Knavs ali na pisno zahtevo, ki jo
naslovijo na naslov Ministrstvo za pravosod-
je RS, Župančičeva 3, Ljubljana (Zvonka
Knavs). Zahtevo je mogoče podati tudi ust-
no na tel. 061/178-54-43.

Pričetek opravljanja izpitov bo predvido-
ma 20. junija 1999.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-4301
Agraria Brežice, Proizvodnja in trgovina,

p.o., v stečaju, Šentlenart 72, Brežice, ob-
javlja na podlagi sklepa St 4/96 z dne 12. 5.
1999 stečajnega senata Okrožnega sodišča
v Krškem

javno dražbo
ki bo 11. 6. 1999 ob 13. uri v dvorani V.

Okrožnega sodišča v Krškem.
1. Predmet prodaje je premoženje ste-

čajnega dolžnika
1.1. Nepremičnine delavnice v Šentle-

nartu:
– nova mehanična delavnica na parc. št.

61/k.o. Šentlenart v izmeri 239,50 m2;
– stara mehanična delavnica na parc. št.

61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 98,10 m2;



Stran 2806 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– pisarne na parc. št. 61/1 k.o. Šentle-
nart v izmeri 63,70 m2;

– delavnica, kovačija, skladišče na parc.
št. 61/1 k.o. Šentlenart v izmeri 428,65 m2;

– nadstrešek na parc. št. 61/1 k.o.
Šentlenart v izmeri 40,05 m2;

– menza na parc. št. 61/1 k.o. Šentle-
nart v izmeri 92,55 m2;

– kotlarna na parc. št. 61/1 k.o. Šentle-
nart v izmeri 95,30 m2;

– vratarnica na parc. št. 61/4 k.o. Šent-
lenart v izmeri 14,45 m2.

Skupaj zgradbe: 1.062,70 m2

– zemljišče parc. št. 61/1, parc. št. 61/3,
parc. št. 61/4 vse vložna številka 1084 k.o.,
Šentlenart v skupni izmeri 7.218 m2, za izklic-
no ceno 45,698.000 SIT.

1.2. Nepremičnine v Piršenbregu
– stanovanjska hiša na parc. št. 948/2

k.o. Piršenberg v izmeri 53 m2;
– gospodarsko poslopje na parc. št.

948/2 k.o. Piršenberg v izmeri 35,10 m2;
– zemljišče parc. št. 948/2 v izmeri

791 m2,
– za izklicno ceno 1,661.946 SIT.
2. Navodila dražiteljem
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo pri na-

kupu nepremičnin fizične osebe, ki so dr-
žavljani RS in to izkažejo s potrdilom o dr-
žavljanstvu oziroma pravne osebe s sede-
žem v RS, ki se izkažejo z overjeno kopijo
izpiska iz sodnega registra.

2.2. Dražitelji so dolžni plačati varščino
v višini 10% izklicne cene najpozneje dva
dni pred dnevom javne dražbe in za to mora
biti priložen dokaz pred začetkom dražbe.

2.3. Varščina mora biti vplačana na ra-
čun št. 51670-690-86681 v korist Agrarie
Brežice, proizvodnja in trgovina, d.o.o., v
stečaju, ki se vodi pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Brežice.

2.4. Varščina bo uspešnem dražitelju
vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena
v treh delovnih dneh po dražbi.

2.5. Varščina se ne obrestuje.
2.6. Kupci, ki so hipotekarni upniki, so

oproščeni plačila varščine do višine 10%
priznane ločitvene pravice.

2.7. Vse nepremičnine, ki so predmet te
objave, si lahko potencialni kupci ogledajo
po predhodni telefonski najavi pri stečajne-
mu upravitelju, po tel. 0608/62-047 vsak
delovni dan od 7. do 15. ure.

3. Pogoji prodaje
3.1. Rok za podpis prodajne pogodbe

je 8 dni po opravljeni dražbi.
3.2. Rok za plačilo kupnine je 60 dni po

podpisu prodajne pogodbe.
3.3. Uspeli dražitelj je dolžan plačilo kup-

nine zavarovati s predložitvijo nepreklicne
bančne garancije na prvi poziv, da bo celot-
na kupnina plačana v roku 60 dni po podpi-
su prodajne pogodbe. Bančno garancijo je
dolžan predložiti v 8 dneh po podpisu pro-
dajne pogodbe, razen v primeru, da je v
kupoprodajni pogodbi določen rok za plači-
lo kupnine 15 dni.

3.4. Če uspešni dražitelj ne podpiše pro-
dajne pogodbe v roku 8 dni po opravljeni
javni dražbi, se varščina zadrži. Prav tako se
varščina zadrži in pogodba razveljavi, če v
roku 8 dni po podpisu pogodbe ne predloži
nepreklicne bančne garancije na prvi poziv.

3.5. Predmet prodaje se kupcu izroči in
nanj prenese pravica, ko je kupnina v celoti
plačana.

3.6. Vse stroške in davek na promet z
nepremičninami, ki so povezani s predme-
tom kupoprodaje in s prenosom lastništva,
plača kupec.

3.7. Prodajalec ne daje nikakršnih jam-
stev ali garancij za nepremičnine, ki se vse
kupujejo po načelu “videno-kupljeno”.

3.8. Rok prevzema za nepremičnine pod
točko 1.1 in 1.2 se določi v pogodbi.

3.9. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
zajeta v kupoprodajni pogodbi.

3.10 Za morebitne dodatne informacije
v zvezi s tem razpisom se obrnite na stečaj-
nega upravitelja S. Ninkovića, vsak delovnik
od 7. do 15. ure na tel. 0608/62-047 in od
15. do 21. ure na tel. 0608/62-891 ali
64-486.

Agraria Brežice, proizvodnja
in trgovina, p.o., Brežice

Št. 4-1/11744/1-1999 Ob-4302
Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, Lava

1, Celje, objavlja po sklepu nadzornega sve-
ta

javno dražbo
za prodajo zemljišča in poslovnih prosto-

rov:
1. na lokaciji Trnovlje pri Celju, Poštna

pot 15, parcelne št. 546/4, 564/4, 546/6,
570 in 551/2, vl. št. 760 k.o. Trnovlje v
skupni velikosti 10.172 m2.

Nepremičnine v naravi predstavljajo skla-
diščne prostore v površini 6.580,80 m2 in
nepozidano stavbno zemljišče v površini
3.546,20 m2.

Izklicna cena nepremičnine je
52,892.628 SIT.

2. na lokaciji Žalec, Šlandrov trg 24, par-
celna številka 63/2, vl. št. 1970, k.o. Žalec
v skupni površini 117,61 m2.

Nepremičnine v naravi predstavljajo po-
slovne prostore v površini 86,61 m2 in zem-
ljišče v površini 31 m2.

Izklicna cena nepremičnine znaša
6,770.196 SIT.

Javna dražba bo 15. 6. 1999.
Pogoji dražbe:
1. Del razpisanih pogojev je tudi besedi-

lo prodajne pogodbe. Vsi zainteresirani lah-
ko do dneva dražbe na sedežu prodajalca v
tajništvu vodstva vsak delovni dan med 8. in
14. uro prevzamejo od prodajalca parafira-
no besedilo omenjenih pogodb. Predlog po-
samezne prodajne pogodbe vsebuje vse se-
tavine prodajne pogodbe, razen podatke o
kupcu, pogodbenemu predmetu (nepremič-
nini) in ceni. Ti podatki bodo pridobljeni z
dražbo.

2. Varščino v višini 10% od izklicne cene
posamezne nepremičnine morajo dražitelji
vplačati do dneva dražbe na žiro račun Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Celje, št.
50700-849-1877 ali na dan dražbe do 9.
ure na sedežu PE Celje, Lava 1, pri Ireni
Ribič.

3. Pred začetkm dražbe mora dražitelj -
pravna oseba dražbeni komisiji predložiti
overjen izpisek iz registra, izdan največ en
mesec pred datumom dražbe ter overjeno
pooblastilo za zastopanje dražitelja, dražitelj

- fizično osebo zastopa pooblaščenec, mo-
ra tudi na dražbeni komisiji predložiti overje-
no pooblastilo za zastopanje.

4. Pred začetkom dražbe morajo draži-
telji izročiti od dražitelja parafirana predloga
pogodb iz 1. točke pogojev dražbe. Štelo
se bo, da dražitelj s tem soglaša z vsebino
pogodb.

5. Uspelemu dražitelju bo varščina všte-
ta v kupnino, neuspelim pa brezobrestno
vrnjena v 5 dneh po končani dražbi.

6. Kupec mora skleniti pogodbo s pro-
dajalcem v osmih dneh po končani javni
dražbi.

7. Rok plačila kupnine je 15 dni od datu-
ma podpisa pogodbe.

8. Če kupec ne bo sklenil pogodbe in/ali
vplačal kupnine s pogodbo dogovorjenemu
roku, se šteje, da odstopa od nakupa, mo-
rebiti že sklenjena pogodba se šteje za raz-
drto, plačano varščino pa kot skesnino ob-
drži prodajalec.

9. Nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”. Nepremičnine so breme
proste.

10. Vse stroške v zvezi s prenosom last-
ništva, kot so zlasti sestava pogodbe, plači-
lo prometnega davka, z.k. prepis, notarska
overitev, plača kupec posebej.

11. Kupljene stvari bodo izročene kup-
cu v posest po plačilu kupnine.

Dražba bo potekala 15. 6. 1999 v sejni
sobi št. 221 v I. nadstropju Telekom Slove-
nije, d.d., PE Celje, Lava 1, Celje, s pričet-
kom ob 12. uri.

Ogled je možen po predhodni najavi na
tel. 063/4210, najkasneje do 11. 6. 1999.
Kontaktni osebi sta Marjan Mavrič in Roman
Daugul.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Celje

Ob-4363
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.,

preklicuje žig pravokotne oblike, velikosti
50 mm × 20 mm, na kateri je na levi tretjini
žiga znak družbe v višini celotnega žiga, na
preostalem delu pa je v dveh vrsticah napis
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d., ter
v spodnjem desnem kotu št. 19.

Vrsta žiga je “trodat printy 4912”.

Ob-4364
REVOZ, d.d., Personalna direkcija, Ser-

vis car, Belokranjska 4, Novo mesto, prekli-
cuje izjavi o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozil, in sicer izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila št. A 1017209
in izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila št. A 1019676.

Ob-4365
Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška

3, Ajdovščina, preklicuje okroglo štampiljko
premera 3 cm s tekstom ZDRAVSTVENI
DOM AJDOVŠČINA in v sredini označeno
številko 14.

Ob-4366
Merkur – trgovina in storitve, d.d., Ko-

roška c. 1, 4000 Kranj, preklicuje štampilj-
ko pravokotne oblike 3,5 × 2 cm, z vsebi-
no: MERKUR, trgovina in storitve, d.d.,
4000 Kranj, Koroška c. 1, številka 68.
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Ob-4367
Po pooblastilu KZ Vipava, z.o.o., Glavni

trg 15, Vipava, preklicujemo štampiljko pra-
vokotne oblike, z napisom KMETIJSKA ZA-
DRUGA VIPAVA, z.o.o., VIPAVA, s številka-
mi 1, 2, 3 in 4.

AS Domžale, Ljubljanska 1, Domžale,
preklicuje carinsko potrdilo za vozilo VW
POLO, št. šasije WVWZZZ6NZXY325131.
s-40310

Džajić Goran, Ulica Andreja Kumarja 16,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 28-1623/94. s-40041

EURODESIGN d.o.o., Tavčarjeva 15,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.
101102120, izdala Zavarovalnica Sloveni-
ca. s-40128

Grubor Katarina s.p., Glavni trg 21, Kam-
nik, preklicuje odločbo o obrtnem dovolje-
nju št. 040684/0171/00-25, izdano 6. 3.
1995. g-40176

IMP ČRPALKE, d.d., Ul. Jožeta Jame
12, Ljubljana, preklicuje potrdilo o lastniš-
tvu 1645 delnic I. emisije, št. 00218766.
s-40039

INTERSIBA z.o.o., Gabrje 81, Dobrova,
preklicuje preklic licence, objavljen v Ur. l.
RS, št. 26/99, g-26037. s-40355

INTERSIBA z.o.o., Gabrje 81, Dobrova,
preklicuje licenco št. 848/35 za vozilo z
reg. št. LJ 97-71F, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije 23. 3. 1998. s-40356

Jeršin Vera, Šmarska c. 32, Škofljica,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino: ŽENSKO FRIZERSTVO, VERA
JERŠIN s.p., 1291 ŠKOFLJICA, Šmarska
c. 32, Tel.: 666-417. s-40045

Jurglič d.o.o., Puščava 29, Mokronog,
preklicuje licenco, št. 0003136 za vozilo
M.A.N.SR 362 HF,NM-85-44E . s-40225

Jurglič d.o.o., Puščava 29, Mokronog,
preklicuje licenco, št. 0000679 za vozilo
Renault Master R7 B4 z reg. št.
NM 29-16H. s-40226

Klasje Celje d.d., Prešernova 23, Celje,
preklicuje štampiljko z napisom KLASJE
Mlinsko predelovalno podjetje Celje d.d. PC
Celje KIOSK HUDINJA. p-40053

Kovač Viljem, Ul. Tončke Čečeve 6,
Šentjur pri Celju, preklicuje obrtno dovolje-
nje in reprezentativno obrtno dovoljenje z
podatki MRŠ 5051418, št.
042016/0028/00-62/1995 z dne 6. 3.
1995. p-40076

Novak Željko s.p., Prekomorskih brigad
8, Postojna, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 41-562/94, mšr. 5157448, izdano 1. 1.
1995 v Postojni. g-40318

PGD BUKOVCI, Bukovci 103/c, Mar-
kovci, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila,
št. A 0203112. g-40092

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo za registarcijo vozi-
la VW Beetle 1.9, št. šasije
WVWZZZ9CZXM944645, št. motorja
ALH109164, letnik 1999. s-40042

Rosc Angela, Celovška 1, Mežica, pre-
klicuje original priglastiveni list, opr. št.
45-701/96, izdan 20. 4. 1996. g-40094

Zamuda Drago, Galušak 6, Sveti Jurij ob
Ščavnici, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 08-551/96. s-40091

Žunič Miroslav, Cven 56, Ljutomer, prekli-
cuje obrtno dovoljenje in odločbo, št.
802/0998/00-46/1995, izdala Obrtna zbor-
nica Murska Sobota, 6. 3. 1995. g-40315

Alić Amra, Povšetova 104 d, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 50381. s-40087

Antlej Nada, Bodrišna vas 14, Grobelno,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
67/98. p-40020

Arnold Radovan, Kotlje 136, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 424045.
p-40035

Balant Ferdinand, Dobrna 5a, Dobrna,
osebno izkaznico št. 20218. p-40013

Bavčar Mateja, Bazoviška 12 A, Nova
Gorica, potni list št. AA 286298. g-40204

Bavčar Mateja, Bazoviška 12 A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
101032. g-40205

Benko Boris Ivan, Staro selo 53/b, Ko-
barid, maloobmejno prepustnico št. AI
63809, izdala UE Tolmin. g-40278

Benko Boris Ivan, Staro selo 53/b, Ko-
barid, potni list št. AA 633856, izdala UE
Tolmin. g-40280

Benko Štefan, Hotiza 200, Lendava, pot-
ni list št. BA 148848, izdala UE Lendava.
p-40003

Blatnik Branko, Zdenska vas 20, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list št. BA 54478,
izdala UE Grosuplje. s-40006

Bukovec Robert, Lakotence 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 320150, izdala UE Ljub-
ljana. s-40301

Ceglar Nataša, Cesta 15. aprila št. 38,
Kisovec, potni list št. BA 682886, izdala UE
Zagorje ob Savi. s-40129

Cokan Maja, Kraigherjeva, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 143881. p-40027

Cvilak Ana, Trg revolucije 3, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljene v Ur. l.
RS, št. 73/98, p-73046. p-40078

Čargo Jože, Prijateljeva 32, Ljubljana,
potni list št. AA 304570. s-40152

Čebašek Marjan, Zg. Stranje 9 e, Staho-
vica, osebno izkaznico, št. 1696. s-40057

Često Mirko, Pot k Savi 34, Ljubljana,
potni list št. AA 829663, izdala UE Ljublja-
na. s-40363

Džafić Simona, Savinova ul. 9, Celje,
potni list št. BA 420581, izdala UE Celje.
p-40056

Drab Mitja, Stopiče 69, Stopiče, potni
list št. BA 738476, izdala UE Ljubljana.
s-40201

Dremelj Matjaž, Kopališka 15, Višnja Go-
ra, osebno izkaznico št. 28280. s-40044

Drinovec Goran, Struževo-del 27a,
Kranj, potni list št. BA 609287, izdala UE
Kranj. s-40257

Drobič Tanja, Kamna Gorica 23, Kamna
Gorica, potni list št. BA 65019, izdala UE
Radovljica. g-40055

Filipič Aleksander, Aerodromska 5, Pod-
gorica, potni list št. BA 259965. p-40105

Flisar Dušan, Cankarjeva 27, Maribor,
potni list št. AA 391249, izdala UE Maribor.
p-43037

Florenini Marjana, Zaloška 65/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 45105. g-40202

Frank Alain, Razori 19, Dobrova, potni list
št. BA 238810, izdala UE Ljubljana. s-40158

Frece Marko, Bišče 32, Domžale, potni
list št. AA 229532. s-40110

Frol Bojan, Levčeva 15, Mengeš, potni
list št. AA 644532, izdala UE Domžale.
s-40223

Gasparič Igor, Rožna dolina c. XIX/6,
Ljubljana, potni list št. AA 715193. s-40040

Gašperšič Rado, Trnovska 3, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 70415, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-40259

Glavač Avgust, Gorca 7, Podlehnik, pot-
ni list št. BA 757819. p-40026

Godec Darko, Prušnikova 62, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 89917. s-40051

Gorišek Jožef, Galeška 16, Velenje,
osebno izkaznico št. 144224. p-40031

Grandovec Mateja, Kompolje 121, Vi-
dem-Dobrepolje, potni list št. BA 508095,
izdala UE Grosuplje. s-40303

Guljaš Damjan, Tavžlje 5, Cerknica,
osebno izkaznico št. 166975. g-40140

Horvat Dejan, Ul. Prekmurske čete 94,
Črenšovci, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 56/98, p-56074. p-40058

Horvat Franc, Repnje 30a, Vodice,
osebno izkaznico št. 139355. s-40035

Horvat Maja-Marija, Ziherlova 43, Ljub-
ljana, potni list št. BA 498570, izdala UE
Ljubljana. s-40291

Hostnik Adolf, Velika Dolina 32, Jeseni-
ce na Dolenjskem, potni list št. AA 942857,
izdala UE Brežice. p-40051

Hrastovec Jožefa, Ob Kanalu 10, Mari-
bor, osebno izkaznico št. 19193. p-40010

Hrovat Milan, Šmartinska 109, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 124685. s-40342

Jambrec Slavko, Zdolska c. 19, Krško,
osebno izkaznico št. 144179. p-40011

Jerebic Štefan, Panonska ulica 8,
Odranci, potni list št. BA 418573, izdala
UE Lendava. p-40004

Juvanc Rozalija, Simončičeva ulica 6,
Trebnje, potni list št. BA 072003. s-40083

Kac Tomaž, Javornik 19, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 188619. g-40352

Kalaba Kristijan, Sp. Škofije 69/a, Ško-
fije, potni list št. BA 569471, izdala UE
Koper. g-40276

Kanalec Igor, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, potni list št. AA 889830, izdala
UE Nova Gorica. g-40277

Kačanski Bojan, Topniška 45, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69580. s-40305

Kline Boštjan, Betnavska 114, Maribor,
potni list št. BA 740580. p-40030

Kocjančič Ido, Frenkova c. 5, Pobegi,
osebno izkaznico št. 166127. g-40053

Kosovel Marko, Ul. Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, potni list št. AA 843386,
izdala UE Nova Gorica. g-40138

Kovač Jurij, Marija Gradec 20, Laško,
osebno izkaznico, št. 64340. s-40357

Kovačevič Milorad, Stantetova ulica 10,
Maribor, potni list št. AA 857010. p-40052

Krašovic Marjeta, Šolska ul. 4, Domža-
le, potni list št. AA 177845, izdala UE Dom-
žale. s-40003

Krieg Ana, Smetanova ulica 48, Mari-
bor, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 4/99. p-40022

Krivec Rok, Dogoška cesta 113a, Mari-
bor, potni list št. AA 912398, izdala UE
Maribor. p-40041

Kuković Vladimir, Žička cesta 10, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico št.
136206. p-40016

Kurtić Dušanka, Korotanska 28, Ljublja-
na, potni list št. AA 304735. s-40214

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice



Stran 2808 / Št. 39-40 / 28. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kus Silva, Zaloška 43/a, Ljubljana, oseb-
no izkaznico št. 55011. s-40155

Kuzma Dejan, Berdajsova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 773753, izdala UE Ljublja-
na. s-40297

Kučar Helena, Brilejeva 16, Ljubljana,
potni list št. BA 827758. s-40141

Lapanja Klavdija, Srpenica 8, Srpenica,
osebno izkaznico št. 152948. g-40272

Lenaršič Ivan, Vrhovci cesta III, št. 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 140916.
s-40331

Ličar Karmen, Gradnikova 117, Radov-
ljica, potni list št. AA 755269, izdala UE
Radovljica. g-40136

Markelj Franc, Horjulska 85, Dobrova,
potni list št. AA 290333. s-40295

Mašera Helena, Veluščkova 1, Koper,
potni list št. BA 576124, izdala UE Koper.
g-40354

Medić Nina, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list št. BA 479467. s-40079

Mir Primož, Šalek 86, Velenje, potni list
št. BA 689520, izdala UE Velenje. p-40001

Miš Erna, Žaucerjeva 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 169139. s-40206

Miše Goran, Kajuhova 44, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 616581, izdala UE Ljubljana.
s-40307

Mlakar Janez, Cesta v Rastke 29, Ljub-
no ob Savinji, potni list št. AA 993468.
p-40023

Moltara Miran, Lakotence 17, Ljubljana,
potni list št. AA 92184. s-40156

Novak Damjan, Jenkova 15, Velenje,
osebno izkaznico št. 80448. p-40042

Novak Vinko, Gortina 44, Muta, potni list
št. BA 0151654. p-40033

Odobašić Elvira, Cesta XIV. divizije 21,
Štore, potni list št. BA 684394, izdala UE
Celje. p-40002

Petaver Alojz, Pot pomorščakov 1c, Por-
torož, potni list št. AA 506988, izdala UE
Piran. g-40009

Petrović Tatjana, Bevkova ulica 1, Mari-
bor, potni list št. BA 503123. p-40034

Pečečnik Jožef, Polena 13, Mežica, pot-
ni list št. BA 326916, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-40137

Pirnar Milan, Tržaška 48, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 459006, izdala UE Ljubljana.
s-40036

Prezelj Karolina, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 29379.
s-40048

Prosen Helena, Dolnji Zemon 93, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 70501, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-40299

Ravnikar Primož, Kidričeva cesta 18,
Škofja Loka, potni list št. AA 656795.
s-40089

Reinhardt Robert, Obzidna ulica 1, Pi-
ran, potni list št. BA 763923. s-40167

Reinhardt Robert, Obzidna ulica 1, Pi-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI
145670. s-40217

Rotar Janez, Podlubnik 202, Škofja Lo-
ka, preklic potnega lista, objavljen v UL RS,
št. 38/99, s-38306. s-40224

Rozman Butscher Slavka, Šegova ulica
3, Novo mesto, potni list št. AA 224268.
s-40234

Rozman Ciril, Šegova ul. 3, Novo me-
sto, potni list št. AA 224267. s-40231

Rozman Tanja, Smledniška 62, Kranj,
osebno izkaznico, št. 179288. g-40203

Saksida Darinka, Betnavska 116, Mari-
bor, potni list št. AA 570767. p-40029

Senih Konstantin, Bratovževa ploščad
16, Ljubljana, potni list št. AA 531012, iz-
dala UE Ljubljana. s-40334

Skok Venčeslav, Posavskega 24, Ljub-
ljana, potni list št. BA 16533. s-40258

Snedič Darinka, Gasilska c. 8, Šenčur,
osebno izkaznico št. 143887. g-40351

Sovinšek Janez, Fužinarska pot 5, Meži-
ca, osebno izkaznico št. 40899. g-40139

Štibler Miro, Jemčeva 22, Trzin, potni
list št. AA 873473. s-40008

Štupar Maksimilijan, Tkalska pot 2, Kam-
nik, osebno izkaznico št. 14286. g-40349

Šuklje Anton, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, potni list št. BA 479772, izdala
UE Ljubljana. s-40067

Tavčar Tomaž, Lemutova 10, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 982242. g-40353

Tišler Peter, Orehovci 7, Gornja Radgo-
na, potni list št. BA 582626, izdala OUNZ
Slovenska Bistrica. p-40054

Trebše Ida, Žahenberc št. 60, Rogatec,
potni list št. AA 167919, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. s-40311

Trobina Franja, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 33/99, p-33018. g-40233

Trobina Marjan, Kreševa 10, Slovenj
Gradec, preklic potnega lista, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 33/99, p-33021. g-40232

Trobina Mark, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 33/99, p-33019. g-40230

Trobina Petra, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 33/99, p-33020. g-40235

Turk Lea, Majaronova 12, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 706886. s-40066

Valič Sonča, Prežihova ul. 6, Piran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 100423.
s-40265

Vižin Ivanka, Branik 215, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 23178.
g-40350

Vidmar Nadežda, Prušnikova 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 15787.
s-40361

Vidmar Rok, Soteška pot 57, Ljubljana,
potni list št. BA 375055, izdala UE Ljublja-
na. s-40262

Vrviščar Boštjan, Ul. Marjana Kozine 10,
Metlika, potni list št. BA 030810. s-40081

Vukič Mladen, Suhadolčanova 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537649. s-40346

Vukič Zdenka, Suhadolčanova 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537650. s-40348

Vučko Robert, Auguštinčičeva 30, Ljub-
ljana, potni list št. BA 101715. s-40074

Zajec Uroš, Iloški Štardon 9 A, Ljublja-
na, potni list št. BA 736240. s-40270

Zorman Andrej, Dražgoška ulica 5, Kranj,
potni list št. AA 667678. s-40220

Zorman Greta, Dražgoška ulica 5, Kranj,
potni list št. AA 667713. s-40221

Zorman Simon, Dražgoška ulica 5, Kranj,
potni list št. BA 501746. s-40222

Zupanc Frančiška, Prijateljeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 69872.
s-40159

Zupanc Simona, Vogljanska cests 32,
Šenčur, potni list št. AA 647901, izdala UE
Kranj. p-40047

Zupanc Tomaž, Vogljanska cesta 32,
Šenčur, potni list št. AA 98285, izdala UE
Kranj. p-40048

Žibert Štefka, Kraigherjeva 30, Celje,
potni list št. BA 96712, izdala UE Celje.
p-40006

Adlešič Irena, Župančičeva 4, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0531845, reg. št. 4609, izdala UE Metlika.
g-40255

Aljančič Marjetica, Kraljeva 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 453. g-40238

Ambrožič Dušan, Rimska cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293679, reg. št. 138010, izdala UE Ljub-
ljana. s-40306

Aracki Niko, Cankarjeva 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 36306, izdala UE
Ptuj. g-40237

Avdič Radija, Titova 96, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 148697. g-40095

Bajramović Hasan, Vošnjakova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 352881, št. reg. 29717. s-40188

Bajrektarević Zlatka, Ambrus 28, Zagra-
dec, delovno knjižico. s-40062

Bajrić Jusuf, Mestni trg 55, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19853,
izdala UE Grosuplje. s-40268

Barle Bogdan, Ulica Toma Blejca 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12620, izdala UE Kamnik. s-40107

Basiaco Gregor, Kampel 5d, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. ABC, št. 27886, izda-
la UE Koper. g-40033

Begovič Frančiška, Šegova 7, Novo me-
sto, diplomo SŠTZU Novo mesto, izdana na
ime Menčić Saudin. g-40011

Berginc Igor, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 239918, št. reg. 165679. s-40059

Berles Gorazd, Trstenjakova 6, Murska
Sobota, zavarovalno polico. p-40075

Bernot Sara, Jesenkova 3, Ljubljana,
spričevalo 8. razred OŠ Spodnja Šiška, iz-
dano leta 1991. s-40216

Bešter Darija, Poljšica pri Podnartu 13,
Radovljica, delovno knjižico. s-40143

Bilanče Tomaž, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1011353, št. reg. 204996. s-40076

Bizjak Ljubica, Dellavallejeva 12, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 26987. g-40184

Blaha Igor, Štefanova ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000558, št. reg. 181447. s-40298

Blatnik Borut, Ul. Slavka Gruma 3a, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. 37316, izdala UE Novo mesto. s-40264

Božić Marinko, Ul. Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 712541, reg. št. 93729, izdala UE
Ljubljana. s-40090

Bobonja Tugomir, Trg revolucije 16, Tr-
bovlje, spričevalo 2. letnika Rudarske šole
v Zagorju, izdano v šolskem letu 1983/84
na ime Jurišič Drago. g-40329

Bobonja Tugomir, Trg revolucije 16, Tr-
bovlje, spričevalo 2. letnika Rudarske šole
Zagorje, izdano v šolskem letu 1983/84 na
ime Bendra Ante. g-40330

Bogovič Andrej, Veliki kamen 33 a, Ko-
privnica pri Brestani, potrdilo o usposoblje-
nosti za trgovskega poslovodja, izdano leta
1996. g-40013

Bojič Marjan, Tratnikova ul. 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
262784, reg. št. 165473, izdala UE Ljub-
ljana. s-40366

Bonča Bruno, Premančan 39, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 16173, izdala UE
Koper. g-40246

Druge listine
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Bončina Aleš, Podgozd 15, Trnovo pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 15758, izdala UE Nova Gorica. g-40271

Borštnar Irena, Vodnikovo naselje 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 136201, št. reg. 125107. s-40147

Bošković Balša, Na jami 12, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Zvonka Runka
Ljubljana, izdano leta 1994. s-40144

Bratun Sandi, Jevnica 36, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 542666,
izdala UE Litija. s-40236

Brenčič Franc, Cesta pod goro 18, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1523, izdala UE Vrhnika. s-40193

Brezovnik Zmagoslav, C. na Markovec
7, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25148, izdala UE Koper. g-40244

Brsan Jože, Hrastje 12, Šentjernej, de-
lovno knjižico, reg. št. 25380, ser. št.
292590. g-40122

Brčkalič Jasmina, Tkalska 3 b, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-40072

Budna Damjan, Krajna Brda 10, Blanca,
vozniško dovoljenje, št. 11506. p-40012

Bulič Milorad, Pahorjeva 49, Koper, po-
trdilo za voditelja čolnov, št.
02/13-16/4-90. g-40181

Bunderla Sabina, Jakčeva 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12356.
s-40072

Ceglar Maja, Bratovševa plošad 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1994. s-40153

Centrih Dušan, Šentrupert 7a, Šentru-
pert, spričevalo. p-40073

Cerar Roman, Gubčeva ul. 5, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniških strok Šiška, izdano leta 1995.
s-40332

Cerin Branko, Emilia Driolia 6, Izola, za-
varovalno polico, št. AO 0693243.
g-40251

Cocej Eva, Groharjeva 8, Kamnik, spri-
čevalo o končani OŠ Stranje, izdano leta
1995. g-40017

Curk Maja, Koseskega 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27242.
s-40080

Čadež Milan, Gorenja Dobrava 36, Go-
renja vas, spričevalo SKCPŠ Škofja Loka,
izdano leta 1983. g-40118

Čargo Jože, Prijateljeva 12, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 003991z
dne 27. 2. 1997. s-40191

Čargo Jože, Prijateljeva 12, Ljubljana,
potrdilo o statusu vojnega invalida, izdala
UE Ljubljana - izpostava Center, št. 001058
z dne 27. 2. 1997. s-40192

Čehič Husein, Cesta na Markovec 63,
Koper, vpisni list za čoln, št.
02/03-220P/95. g-40239

Česnik Dušan, Koprska c. 5/b, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 674-541, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-40119

Črešnar Ljubica, Cesta na Roglo 11 A,
Zreče, delovno knjižico. p-40021

Deželak Robert, Bratov Čebuljev 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483331, reg. št. 180045, izdala UE
Ljubljana. s-40029

Dobnik Dušan, Sv. Danijel 52, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje št. 4440.
p-40040

Dolinar Aleš, Kidričeva 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1247946, reg. št. 49657, izdala UE Kranj.
g-40096

Dravec Andrejka, Goriška c. 59, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu Gospo-
dinjske kmetijske šole, izdano leta 1997.
p-40059

Dronjak Marko, Trata XIII/8, Kočevje,
spričevalo Gozdarske šole Postojna, poklic
sekač-traktorist, izdano leta 1988. s-40337

Duh Tomaž, Z. Vernerja 9, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33171, izdala UE Murska Sobota. g-40103

Dundek Franc, Ilirska ulica 2, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. 0602505,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-40124

Erjavec Janja, Zasavska cesta 54, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843499, reg. št. 39209, izdala UE Ljublja-
na. s-40130

Forjanič Aleš, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico, št. 1173365, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-40275

Fortuna Andrej, Planina 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje - duplikat, kat. BGH, št. S
1078624, št. reg. 36982, izdala UE Kranj.
p-40028

Frece Marko, Bišče 32, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 309156,
št. reg. 13902, izdala UE Domžale.
s-40111

Gasior Matjaž, Čopova ulica 8, Dob, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole v Domžalah,
izdano leta 1996. s-40052

Gjini Andjelina, Ulica Tuga Vidmarja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810146, št. reg. 44947, izdala UE Kranj.
g-40170

Gnidovec Edvard, Veliki Lipovec 11,
Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
19430, izdala UE Novo mesto. g-40179

Gržina Gregor, Archinedova 5, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. s-40075

Grabrovec Boštjan, Podlehnik 3/E, Pod-
lehnik, zakljulčno spričevalo. g-40312

Grah Suzana, Kruplivnik 36, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 25702. g-40317

Grahel Liljana, Koritno 5, Majšperk, ku-
pone k zavarovalni polici. g-40180

Grandovec Mateja, Kompolje 21, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18074, izdala UE Grosuplje.
s-40304

Gračnar Vesna, Pohorska ul. 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45191.
p-40060

Gregorin Janez, Pokopališka cesta 2,
Domžale, zaključno spričevalo Šole za pro-
dajalce v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-40127

Gregorič Marjan-Jožef, Koseskega ul.
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 261811, reg. št. 63927, iz-
dala UE Ljubljana. s-40050

Gregorčič Mirjam, Poljanski nasip 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 512656, reg. št. 114474, izdala UE
Ljubljana. s-40151

Grm Mateja, Hrib pri Hinjah 2, Novo me-
sto, delovno knjižico, reg. št. 40700, ser.
št. 0353808, izdala UE Novo mesto.
g-40245

Grohar Maša, Dvorska vas 2, Begunje,
Alpetourovo vozovnico št. 518685. g-40134

Gruber Tomaž, Šalek 106, Velenje, spri-
čevalo o končani Poklicni rudarski šoli.
p-40017

Gulič Marjan, Škofjeloška cesta 6, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245571, reg. št. 87503, izdala UE Ljublja-
na. s-40199

Hafner Damjana, Rupa 34, Kranj, dupli-
kat 2 vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1155451, reg. št. 42840, izdala UE Kranj.
s-40162

Hawlina Irena-Marjeta, Lipica 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5995, izdala UE Škofja Loka. s-40005

Holcer Terezija, Mezgovci ob Pesnici
64/b, Dornava, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11049, izdala UE Ptuj. p-40043

Horvat Branko, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1987. s-40064

Horvat Milan, Vrtna 3, Turnišče, spriče-
valo. p-40009

Hočevar Andrej, Bizoviška cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1189492, reg. št. 205134, izdala UE
Ljubljana. s-40002

Hočevar Terezija, Poljanska c. 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265080, reg. št. 30943, izdala UE Ljub-
ljana. s-40038

Hrenko Janko, Medenska cesta 75,
Ljubljana, delovno knjižico. s-40063

Hribar Gregor, Taborska cesta 1, Dom-
žale, indeks št. 23970042, izdala Fakulteta
za strojništvo leta 1997. s-40274

Hribar Miklavž, Kogojeva ul. 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264989, reg. št. 98844, izdala UE Ljublja-
na. s-40294

Hrovat Milan, Šmartinska 109, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011514, št. reg. 42132. s-40343

Hrovatin Vesna, Plavje 98, Škofije, letno
spričevalo OŠ Oskarja Kovačiča. g-40325

Huber Mojca, C. M. Tita 22, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175374, izdala UE Jesenice. g-40108

Hudoklin Antonija, Križna ulica 1 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
389408, št. reg. 56249. s-40283

Iljaš Matjaž, Puciharjeva ul. 6, Škofljica,
indeks št. 20003909, izdala Pravnafakulte-
ta leta 1991. s-40347

Ivančič Dominik, Čezsoča 13, Bovec,
spričevalo 1. in 2. letnika SKCPŠ Škofja
Loka, šolsko leto 91/92 in 92/93.
g-40014

Jagarinec Tomaž, Mala V 4/b, Zgornji
Leskovec, spričevalo 2. letnika, šolsko leto
1996/97. g-40242

Jelenc Mateja, Kamniška ul. 37, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1994. s-40073

Jenko Drašler Barbara, Kotnikova c. 7 a,
Vrhnika, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS, št. 38/99. s-40084

Jenkole Aleksander, Spodnja Besnica
5/a, Zgornja Besnica, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gostinske šole na Ble-
du, izdano leta 1995. s-40370

Jerman Mojca, Lebanova 27, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19977, izdala UE Novo mesto. s-40219

Jerman Rok, Sp. Škofije 122, Škofije,
vozniško dovoljenje. g-40313

Karat Bogomir, Kozji vrh 20, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3361,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-40046

Karbič Inelda, Orehek 22, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5672.
g-40032

Karbič Miran, Orehek 22, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 757.
g-40031
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Kavčič Anica, Krivoglavice 2 A, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1064,
izdala UE Metlika. g-40183

Kavčnik Andrej, Stara cesta 23, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10892, izdala UE Vrhnika. s-40043

Kašnik Branko, Sv. Danijel 14, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje št. 6316.
p-40044

Kelenc Štefan, Poljska pot 2 a, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 0596841. p-40074

Kern Ivan, Lahkovče 66, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1234978, reg. št. 7234. g-40030

Kern Mirko, Sadarjeva ulica 5, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14141, izdala UE Kamnik. s-40190

Keše Janko, C. 1. B. 23, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7105.
p-40007

Kiđemet Ivan, Cesta v Staro vas 3, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10581, izdala UE Postojna. g-40100

Klarič Darko-Martin, Mali Osolnik 15,
Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077277, reg. št. 33707, izdala UE Ljub-
ljana. s-40131

Klemenčič Boris, Dolenjska cesta 367,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 9665672,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-40309

Klinc-Češnovar Jana, Čeče 73a, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5911, izdala UE Hrastnik. g-40247

Kožar Janez, Kržišnikova ul. 10, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
390164, reg. št. 59772, izdala UE Ljublja-
na. s-40227

Kogej Simon, Krimska ul. 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135165, reg. št. 214920, izdala UE Ljub-
ljana. s-40368

Kokalj Anton, Blato 23, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 208.
p-40050

Koleša Petra, Goriče 29, Golnik, spriče-
valo 3. letnika, izdano v šolskem letu
1995/96. g-40328

Kolman Marko, Prečna 21, Bohinjska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu.
p-40070

Koprivc Alenka, Badovinčeva 2, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11860,
izdala UE Laško. p-40079

Korče Mitja, Tržaška 41, Postojna, in-
deks, št. 27003985, izdala Fakulteta za
matematiko in fiziko. s-40071

Kosmač Irena, Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807531, reg. št. 38736, izdala UE Kranj.
g-40256

Kovač Jurij, Marija Gradec 20, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9382,
izdala UE Laško. s-40358

Kovač Željko, Šempeter 34, Šempeter v
Savinjski dolini, delovno knjižico. p-40081

Košar Marija, Lendavska 19/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23287.
g-40254

Košir Rok, Pot k Trojici 5, Vrhnika, in-
deks Filozofske fakultete. s-40282

Košir Rudi, Deteljica 4, Tržič, spričevalo
Poklicne lesarske šole Škofja Loka, izdano
v šolskemm letu 1968/69. g-40324

Kržišnik Tanja, Sv. Andrej 7A, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26944, izdala UE Škofja Loka. . s-40086

Kralj Stanislav, Kolodvorska 30/d, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5552,
izdala UE Postojna. g-40243

Kranjc Aleš, Gorje 8, Cerkno, spričevalo
1. letnika Srednje šole tehničnih strok Beži-
grad, izdano leta 1995. s-40198

Kravanja Marko, Rožna ulica 17, Postoj-
na, indeks št. 22044190, izdala Fakulteta
za šport leta 1997. s-40061

Krašovec Simon, Cesta na grad 29, Pod-
četrtek, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 14508, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-40005

Krsnik Mihael, Cesta OF 29, Log pri Bre-
zovici, indeks in diplomo Srednje šole teh-
ničnih strok Litostroj. s-40146

Krušič Aleš, Kostanjevec 37, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 20544. g-40019

Kunšič Blaž, Cesta revolucije 3, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. A, št. S
001101861, izdala UE Jesenice. s-40157

Lajbaher Aljoša, Leše 78, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13813, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-40120

Lakičević Vesna, Golnik 67, Kranj, de-
lovno knjižico. s-40132

Lakner Vanja, Podstrm 4 A, Kostanjevi-
ca na Krki, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1998. g-40248

Lazič Anjuta, Matajčeva ul. 1, Stražišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
33108, št. reg. 39429, izdala UE Kranj.
g-40314

Lazič Branko, Suhor pri Dolenjskih To-
plicah, Dolenjske Toplice, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCDEFGH, št. 16410, izdala
UE Novo mesto. s-40154

Lesjak Zorislav, Šavljijeva ul. 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 538124, izdala
UE Tolmin. g-40252

Longyka Tomaž-Bogomir, Tkalska ulica
23, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakulte-
te v Ljubljani, izdana leta 1966. s-40341

Lušina Marija, Gradnikova 11, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51566,
št. reg. 28566, izdala UE Kranj. g-40104

Majes Andrej, Cerovec 34, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24033, izdala UE Novo mesto. g-40114

Mandelj Branko, Mavserjeva 28, Notra-
nje Gorice, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje šole za elektrotehniko in računalništvo
Ljubljana, izdana leta 1993 in1994.
s-40308

Manfreda Justina, Poljubinj 86, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 105556, izdala
UE Tolmin. g-40240

Marchel Primož, Otoče 7, Podnart, za-
varovalno polico, št. 579507, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-40070

Markež Mitja, Janežovci 8, Desternik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36977,
izdala UE Ptuj. g-40177

Markelj Franc, Horjulska cesta 85, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 14867, št. reg. 1226. s-40296

Marolt Boštjan, Maroltova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932839, št. reg. 179409. s-40200

Mauh Aleš, Razlagova ulica 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35258.
p40024

Megušar Gregor, Tbilisijska 22, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 635809, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-40336

Memić Meho, Trnovec 25, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske
šole, izdal Šolski center za blagovni promet
v Kranju, 28. 6. 1982. s-40195

Memić Meho, Trnovec 25, Medvode,
delovno knjižico. s-40196

Merdanovič Bogdan, Zorana Velnarja
31, Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 62360, ser. št. 343770, izdana 25. 3.
1996 v Murski Soboti. g-40323

Mesec Jože, Sinja Gorica 89, Vrhnika,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-1717/24-79. s-40106

Mihajlovič Vladimir, Šaranovičeva 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 145951, št. reg. 184257, izdala UE
Domžale. s-40229

Mijatovič Petar, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22473,
izdala UE Velenje. p-40080

Miklavc Rajko, Hudi kot 36, Ribnica na
Pohorju, vozniško dovoljenje in CPP, kat.
H, št. 1721, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-40015

Millan Milan, Preglov trg 11, Ljubljana,
inštuktorsko vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 7555, reg. št. 139715, izdala UE Ljub-
ljana. s-40068

Mladinovič Marko, Ul. pod gozdom 46,
Trzin, spričevalo 4. letnika in zaključni izpit
Srednje šole R. Maistra, izdano leta 1996.
g-40125

Mohorič Jernej, Dragočajna 15, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567010, št. reg. 174053. s-40284

Mrak Klemen, Ravne 15, Tržič, letno
vozno karto. g-40175

Mrđa Radomir, Podpreska 11, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12308,
izdala UE Kočevje. s-40373

Muc Julija, Na jami 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1252322,
št. reg. 224548. s40142

Muftič Elvisa, Kejžarjeva 32/a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. B. g-40186

Muzek Vitko, Dominkuševa ulica 3, Ma-
ribor, indeks, št. 11002131, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. s-40145

Nagode-Ambrož Barbara, Kolodvorska
ulica 18a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1137740, reg. št. 190250,
izdala UE Ljubljana. s-40123

Namar Karmen, Vojkova 23, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-40097

Nešič Suzana, Cankarjeva 2/c, Velenje,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Srednje šole v Slovenj Gradcu.
g-40169

Novak Boštjan, Polanškova ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651915, št. reg. 174282. s-40085

Novak Robert, Prvomajska ul. 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
izdala UE Slovenska Bistrica. g-40241

Novak Štefan, Mačkovci 25/a, Mačkov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 9493. g-40098

Novinšek Jurij, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 184197, reg. št. 45542, izdala UE
Ljubljana. s-40286

Ogrizek Natali, Srebrničeva 1, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 43175. g-40113

Ojsteršek Damijan, Strensko 15, Rim-
ske Toplice, zavarovalno polico, št.
0606157. p-40071

Oto Đurđa, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
diplomo Srednje ekonomske šole Boris Ki-
drič, izdana leta 1991. s-40021

Pate Aleš, Cesta Dolomitskega odreda
68 D, Ljubljana, zaključno spričevalo Po-
klicne grafične šole v Ljubljani, izdano leta
1979. s-40007

Paternoster Ignac, Tenetiše 1, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
1061055, izdala UE Litija. s-40212
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Paščinski Damjan, Moste 17/c, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
647016. g-40099

Penič Alojz, Koprivnica 10, Koprivnica
pri Brestanici, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje šole elektrotehniške in računal-
niške usmeritve Maribor, izdano 29. 6.
1982 v Mariboru. s-40335

Perc Alojz, Mala vas 58 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1095713, št. reg. 127481. s-40288

Perhač Robert, Postružnikova 3, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8646, izdala UE Ljutomer. g-40117

Perič Mirjana, Gorenjesavska 36/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. 637175. g-40025

Perko Anton, Papirniški trg 18/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689556, reg. št. 64975, izdala UE Ljublja-
na. s-40290

Petaver Alojz, Pot pomorščakov 1c, Por-
torož, certifikat ARPA, št.
02/09-345/84-93, B6-004. g-40012

Petaver Alojz, Pot pomorščakov 1c, Por-
torož, certifikat za iskanje, reševanje in osta-
nek na morju, št. 02/09-447/93, B8-010.
g-40015

Petaver Alojz, Pot pomorščakov 1c, Por-
torož, certifikat za gašenje požara na ladji
št. 02/09-128/84-93, B9-050. g-40010

Petaver Alojz, Pot pomorščakov 1c, Por-
torož, spričevalo za ravnanje s sredstvi
reševanja, št. 02/09-446/93, B10-010.
g-40018

Petek Stanislav, Celjska 22, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 52,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-4006

Peternel Franci, Globoko 2 A, Radovlji-
ca, potrdilo za varno delo s traktorjem in
priključki. g-40115

Peternel Janez, Globoko 2/a, Radovlji-
ca, potrdilo za varno delo s traktorskimi pri-
ključki. g-40126

Petrovič Čedomir Raša, Pot na Fužine
41, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
elektro šole Vegova, izdano leta 1994.
s-40149

Petrovič Čedomir Raša, Pot na Fužine
41, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-40150

Pezdirnik Martin, Dovje 92, Mojstrana,
spričevalo Srednje gostinske šole Bled, iz-
dano leta 1976. g-40016

Pečnik Iztok, Valvazorjeva ulica 32/d,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
21843. p-40065

Plevel Ivan, Žabnik 3 A, Radeče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Železniške elektro-
kovinarske šole Ljubljana. g-40253

Plevnik Franc, Sončna ul. 8, Rogaška,
vozniško dovoljenje. p-40036

Plimen Andreja, Regentova 1, Ankaran,
diplomo Srednje zdravstvene šole Piran, iz-
dano leta 1986. g-40168

Podvorica Ramiz, Predjama 4, Postoj-
na, vozniško dovoljenje. p-40018

Popit Zvone, Pionirska cesta 1, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10297. s-40207

Prašnikar Albin, Okroglice 32, Loka, de-
lovno knjižico, št. 130995, izdala Občina
Sevnica. p-40039

Primožič Milan, Bezina 63 A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 2753.
p-40069

Prinčič Vasja, Kozana 10, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gori-
ca. p-40082

Pristovnik Vanja, Stanovsko 24, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
16952. g-40034

Prosen Helena, Dolnji Zemon 93, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7148, izdala UE Ilirska Bistrica. s-40300

Rajkovič Tanja, Jakčeva 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19342383.
s-40187

Razboršek Boris, Brodnice 10 A, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9236, izdala UE Laško. s-40359

Redžić Mirhet, Titova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje za motorno kolo, izdano v
Občini Jesenice leta 1997. s-40026

Rednjak Danilo, Goriška c. 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19412,
izdala UE Velenje. p-40045

Rep Stanislav, Nova vas 1, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13300,
izdala UE Ptuj. g-40116

Repinc Janez, Kajuhova cesta 12, Bled,
indeks, št. 41308, izdala Fakulteta za orga-
nizacijske vede. s-40285

Resnik Andrej, Nedeljska vas 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1224253, reg. št. 43137, izdala UE Kranj.
g-40112

Rizvani Ferdija, Vogelna ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole. s-40263

Robar Branko, Vrhole 34, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17803.
g-40101

Rome Zofija, Kolodvorska 9, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje št. S 655396, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. p-40019

Romih Duši, Lamutova ulica 44, Ljublja-
na, delovno knjižico, reg. št. 8241.
s-40371

Romih Lidija, Dolenji Boštanj 89, Bo-
štanj, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole v Celju. p-40067

Savica Oman, Gregorčičeva 28, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17385. g-40250

Sedej Darjo, Ul. talcev 17, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1149440, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-40077

Selimović Ađul, Zavidovići, BIH, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole I. Kavčiča, Šola za gradbene delavce,
poklic tesar opažev, izdano 25. 9. 1981.
s-40001

Skobir Andrej, Podgorje 118a, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
12241. g-40102

Skok Janez, Vojkova ul. 10, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1160, iz-
dala UE Sežana. g-40027

Skubic Andrej, Adamičeva 1, Šmarje
Sap, preklic delovne knjižice, objavljene v
Ur. l. RS, št. 5/98, s-5058. s-40260

Skubic Andrej, Adamičeva 1, Šmarje
Sap, delovno knjižico št. A 376419, reg. št.
20199. s-40261

Smrkolj Rado, Hrastnik 8, Trojane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 546003,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-40066

Sotošek Tanja, Cankarjeva 52, Senovo,
spričevalo 3. letnika Poklicne trgovske šole
Brežice. g-40208

Stare Anton, Semič 34/c, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3965, izdala
UE Črnomelj. s-40365

Strgulc Tomislav, Peščena pot 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1234761, št. reg. 97173. s-40088

Strmčnik Mitja, Bratov Babnik 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33271. s-40082

Suhadolc Roman, Dobrova 21, Dobro-
va, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
351941, št. reg. 11115. s-40287

Sukič Boris, Boreča 20, Gornji Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. 22123. g-40316

Sušanj Nataša, Skolibrova ul. 6, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9838,
izdala UE Ormož. g-40022

Sušnik Mojca, Rožično 2/a, Kamnik, za-
ključno spričevalo SCRM v Kamniku, izda-
no v šolskem letu 1994/95. g-40121

Svetičič Janez, Bevke 20, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 491, izdala
UE Vrhnika. s-40279

Šepetavc Benjamin, Kovinarska 14 a,
Kamnik, vozniško dovoljenje-duplikat, kat.
BGH, št. S 695348, št. reg. 13493.
s-40189

Širec Robert, Sestrže 1, Majšperk, ku-
pone k zavarovalni polici. g-40182

Škerjanc Jožefa, Vodmatska ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o končani mali maturi
OŠ Žužemberk, izdano leta 1951, na ime
Kikelj Jožefa. s-40060

Škorc Robert, Albrehtova ul. 12, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843040, reg. št. 175724, izdala UE Ljub-
ljana. s-40339

Škrinar Bogdan, Vodenska cesta 41, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5747, izdala UE Trbovlje. s-40173

Škulj Marko, Valvazorjev trg 23, Litija,
diplomo Srednje šole kovinarske strojne us-
meritve Trbovlje, izdana leta 1987. s-40302

Štager Franc, Lešnica 2, Ormož, delnice
Merkata, razreda N2, št. 968897. g-4178

Štih Jože, Vrhek 14, Tržišče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6615. p-40014

Štrumberger Marko, Zaloška cesta 65b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000821, reg. št. 172243, izdala UE
Ljubljana. s-40161

Štumberger Miha, Novo polje cesta III
21 a, Ljubljana, delovno knjižico. s-40058

Šubic Anton, Žirovski vrh sv. Urbana 35,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 19707, izdala UE Škofja Loka. s-40211

Šujica Peter, Celovška c. 189, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-40362

Taborski Miran, Puharjeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
100400, reg. št. 73760, izdala UE Ljublja-
na. s-40069

Taljat David, Ilirska ul. 10, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 29306, izdala UE
Tolmin. g-40321

Tavželj Frančišek, Ig 229, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 43107, št. reg.
57930. s-40228

Težak Mirica, Hajndl 20, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3708,
izdala UE Ormož. g-40023

Tomažin Peter, Senuše 47, Krško, potr-
dilo o znanju CPP. s-40165

Trobec Mirjana, Otemna 4b, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43019. p-40008

Urban Švab, Kovorska 27, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 7994, kat. H, izdala
UE Tržič. g-40109

Valentič Julija, Breg 30, Stara Cerkev,
indeks št. 22036320, izdala Fakulteta za
šport leta 1993. s-40047

Velikikeski Živko, Struga, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št. 424487666,
izdano 4. 5. 1999. s-40340
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Vencelj Iza, Brilejeva 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 16033. s-40148

Videtič Sebastjan, Malija 44, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7674.
g-40322

Vidic Jože, Ižanska cesta 160, Ljublja-
na, kupone k zavarovalni polici št. 577564,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-40160

Vidmar Nadežda, Prušnikova 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1024221, št. reg. 146309. s-40360

Vidrih Peter, Žatež 2, Struge, spričevalo
Poklicne avtoličarske šole. s-40345

Vičič Aleksander, Hrvatini 206, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 22315, izdala UE
Koper. p-40049

Vodopivec Mojca, Branik 47, Branik,
vozniško dovoljenje. g-40185

Vraničar Jožica, Mačkovec 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26370, izdala UE Novo mesto. g-40319
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Vrhovec Bogdan, Male Lese 3, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20549,
izdala UE Grosuplje. s-40289

Vukič Mladen, Cesta Ceneta Štuparja
151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 414299, št. reg. 102876.
s-40344

Vuleta Božidar, Mala vas 9, Grosuplje,
delovno knjižico. s-40078

Zajšek Jože, Podlože 20, Ptujska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 39241,
izdano pri UE Ptuj. g-40174

Zelič Matej, Fazanska 8, Lucija, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 11142, 42, izdala
UE Piran. g-40326

Zorko Domen, Družinska vas 1, Šmar-
ješke Toplice, spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Novo mesto. g-40249

Žakelj Katarina, Cilenškova 14, Ljublja-
na, spričevala od 1. do 7. razreda OŠ Fran-
ceta Bevka. s-40004

Žerovnik Janez, Golobova 3, Ptuj, de-
lovno knjižico, reg. št. 408/82, izdana v
Kranju. g-40327

Žižek Bojan, Žiža 13, Črenšovci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12225. p-40025

Žižek Kristina, Cesta 24. junija 72a, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-40046

Žnidaršič Ivanka, Frenkova pot 3 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
244612, št. reg. 80809. s-40056

Žokalj Franc, Ponikve 21g, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, št.
18121. p-40055

Žužel Ivan, Tomaška vas 12, Šmartno, za-
ključno spričevalo CSŠ Velenje, strojni teh-
nik, izdano v šolskem letu 1980/81. g-40320

Župan Jože, Resljeva 3, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15043. p-40037

Žveplam Jožef, Prade, Cesta XI/7, Ko-
per, vozniško dovoljenje št. 6791. g-40024
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