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Sodni register

KOPER

Rg-301129
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01189 z
dne 22. 12. 1998 pri subjektu vpisa IS-
TRABENZ, holdinška družba, d.d., sedež:
Zore Perello Godina 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00317/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta ter vpis predsednika in na-
mestnika nadzornega sveta ter spremembo
statuta (prečiščeno besedilo) z dne 23. 7.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5000025
Člani nadzornega sveta: Eckert Franz,

izstop 30. 5. 1997, Eckert Franz, namest-
nik predsednika, vstop 30. 5. 1997, Gabri-
jel Aldo, izstop 30. 6. 1998 in Čuk Gorazd,
predsednik, vstop 30. 6. 1998.

Rg-301980
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01109 z
dne 28. 1. 1999 pri subjektu vpisa CIMOS
INTERNATIONAL, Avtomobilska industri-
ja, d.d., sedež: Cesta Marežganskega
upora 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00369/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040302
Člani nadzornega sveta: Buda Gorazd,

namestnik predsednika in Kalšek Jasna, iz-
stopila 9. 6. 1998 ter Jaklin Jože in Pinter
Zupančič Barbara, vstopila 9. 6. 1998.

Rg-302281
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00041 z
dne 21. 1. 1999 pri subjektu vpisa DAN-DI,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Portorož, se-
dež: Ulica borcev 27, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/01467/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo zastopnikov in vpis prokure s
temile podatki:

Matična št.: 5412986

Firma: MEDICARE, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: MEDICARE, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 38
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Panić Nevenka, Panić Du-

šan in Lampro, s.r.l., izstopili 18. 12. 1997,
Aranitović Senada, Sarajevo, Lenjinova uli-
ca 29, vstop 18. 12. 1997, vložek
2,400.000 SIT, ne odgovarja in M-KONTI,
d.o.o., Izola, Obrtna 9, vstop 2. 11. 1998,
vložek 600.000 SIT, ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
nić Nevenka, razrešena 18. 12. 1997, di-
rektor Aranitović Žarko, Sarajevo, Lenjinova
29 in prokuristka Komljanović Sava, Koper,
Sergeja Mašere 5, oba imenovana 18. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 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; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mel-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov, pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 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; 5050 Trgovina na

drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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
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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; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 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); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih 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; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482
Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 6713
samo menjalnice, 7412 izključena revizij-
ska dejavnost.

Rg-302541
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00151 z
dne 22. 2. 1999 pri subjektu vpisa BOLA-
GO, uvoz, izvoz, trgovina, posredništvo,
d.n.o., Koper, Lazarevič in Kukič, sedež:
Belvedere 3, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, vložkov, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5762693
Firma: BOLAGO, Trgovina in go-

stinstvo, d.n.o., Koper, Kukič in Kukič
Skrajšana firma: BOLAGO, d.n.o., Ko-

per, Kukič in Kukič
Sedež: 6000 Koper, Beblerjeva 1
Ustanovitelji: Kukič Siniša, Vukovar, Ol-

janica 4/9, vstop 29. 12. 1992, odgovarja
s svojim premoženjem; Lazarevič Darko, iz-
stop 20. 6. 1998 in Kukič Željka, Vukovar,
Hrvaška, Olajnica 4/9, vstop 1. 1. 1999,
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lazarevič Darko, razrešen 20. 6.
1998 in družbenica Kukič Željka, imenova-
na 1. 1. 1999, je pooblaščena za vodenje
poslov samostojno, razen za posle, ki se ne
opravljajo v okviru dejavnosti ter so poseb-
nega in rizičnega pomena, kjer družbenika
odločata skupno.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
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; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 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;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 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; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 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;
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; 5510 Dejav-
nost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6321 Druge po-
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možne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

LJUBLJANA

Rg-300589
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05889 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa EUROADRIA, družba za organi-
zacijo, kooperacije in druge storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Vojkova 78,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temi-
le podatki:

Matična št. 5524075
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 180.

Rg-300613
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01087 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1278061
Firma: KAMNOLOM VERD, Podjetje za

proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMNOLOM VERD,

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

govornostjo
Sedež: 1360 Verd, Verd 145
Osnovni kapital: 868,086.359 SIT
Ustanovitelji: SŽ – Železniško gradbe-

no podjetje Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ob
Zeleni jami 2, vložek 575,663.228 SIT,
SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, vložek
183,838.029 SIT, Cestno podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Stolpniška 10, vlo-
žek 55,205.626 SIT, GRADIS GP Ljublja-
na, d.d., Ljubljana, Ulica Gradnikove bri-
gade 11, vložek 30,028.039 SIT in Grad-
beno podjetje Grosuplje, d.d., Ljubljana,
Emonska 8, vložek 23,351.437 SIT, vsi
vstopili 5. 2. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Podobnik Dimitrij, Ljubljana, Rusja-
nov trg 4, imenovan 5. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2651 Proizvod-
nja cementa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-

tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešani-
ce; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Pro-
izvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 3720 Recikla-
ža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6024 Cestni tovor-
ni promet.

Rg-300795
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05353 z dne 24. 11. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31262/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k. d. s temile podatki:

Matična št. 1327631
Firma: ABACUS LIPOVEC, računal-

niške storitve, k.d.
Skrajšana firma: ABACUS LIPOVEC,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Jakčeva uli-

ca 2
Ustanovitelja: Lipovec Boris, Ljubljana,

Križevniška ulica 5, vstop 15. 9. 1998, od-
govarja s svojim premoženjem in Pogačnik
Tjaša, Kranj, Kebetova ulica 25, vstop
15. 9. 1998, vložek 1.000 SIT, odgovarja
do višine nevplačanega vložka.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lipovec Boris, Ljubljana, Križev-
niška ulica 5, imenovan 15. 9. 1998, kot
poslovodja zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-
tona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in

popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-300964
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04308 z dne 5. 10. 1998 pri subjektu
vpisa ANGORA, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., sedež: Cesta v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21656/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št. 5729068
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Alič

Erik, razrešen 1. 6. 1998 in direktorica
Trenc Barbara, Ljubljana, Pod kostanji 30,
imenovana 1. 6. 1998.

Rg-300982
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05632 z dne 15. 10. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1328166
Firma: SIMPRO, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMPRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Podsvetija 1
Osnovni kapital: 2,470.000 SIT
Ustanovitelja: Ropret Silvo in Ropret Me-

tod, oba Brezovica pri Ljubljani, Podsvetija
1, imenovana 25. 9. 1998, vložek vsak po
1,235.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ropret Silvo, Brezovica pri Ljubljani,
Podsvetija 1, imenovan 25. 9. 1998 in za-
stopnik Ropret Metod, Brezovica pri Ljub-
ljani, Podsvetija 1, imenovan 25. 9. 1998
kot pomočnik direktorja.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, 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; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Rg-301005
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07163 z dne 18. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa ROSCO APG, d.o.o., podjetje za
trgovino, trgovino na drobno z umet-
niškimi izdelki, zastopanje in posredniš-
tvo, Ljubljana, Nazorjeva ul. 2, sedež:
Nazorjeva 2, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/21435/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja, de-
leža, zastopnika in družbene pogodbe z dne
14. 12. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5823633
Ustanovitelja: Golob Slekovec Alenka,

Ljubljana, Ulica Metoda Mikuža 6, vstop
12. 6. 1998, vložek 479.886,30 SIT in Sle-
kovec Roman, Ljubljana, Ulica Metoda Mi-
kuža 6, vstop 4. 12. 1998, vložek 461.067
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
lob Slekovec Alenka, razrešena 4. 12.

1998 in direktor Slekovec Roman, imeno-
van 4. 12. 1998, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-301637
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05677 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IMP KLIMA MONTAŽA, inženiring,
projektiranje, montaža, proizvodnja, tr-
govina, d.d., Ljubljana, Vojkova ul. 58,
sedež: Vojkova ulica 58, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta z dne 22. 9. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5078008.

Rg-301719
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03382 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
DOMŽALE, sedež: Ljubljanska 58a,
1230 Domžale, pod vložno št.
1/01227/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti z zakonom o zavodih s temile po-
datki:

Matična št. 5082811
Firma: OSNOVNA ŠOLA VENCLJA

PERKA
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1998: 5247

Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 8010
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobra-
ževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-301741
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06439 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VEGA INTERNATIONAL, proizvod-
nja optičnih naprav, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Stegne 13a, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31164/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
ljev in zastopnika s temile podatki:

Matična št. 1328344
Ustanovitelja: Skubic Tomaž, izstop

6. 11. 1998 in VEGA, Proizvodnja optičnih
naprav, d.d., Ljubljana, Stegne 13a, vstop
6. 11. 1998, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Sku-
bic Tomaž, razrešen 5. 11. 1998, prokurist
Černe Robert, Ulica bratov Učakar 136 in
direktor Šimonka Tibor, Ljubljana, Mala čol-
narska 9b, oba imenovana 5. 11. 1998.

Rg-301794
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05241 z dne 14. 12. 1998 pod št. vlož-
ka 1/31340/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1319825
Firma: ADAPT M, storitve in trgovina,

d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ADAPT M, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 76
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grmovšek Marko, Brezovi-

ca, Na Grivi 49, Dragomer, vstop 1. 9.
1998, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Grmovšek Marko, Brezovica, Na
Grivi 49, Dragomer in direktorica Matič Ma-
rinka, Vrhnika, Verd 176, Verd, oba imeno-
vana 1. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 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; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debe-
lo s surovim tobakom; 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
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KOPER

Srg 94/01268 Rg-401412
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01268 z
dne 4. 3. 1999 pod št. vložka 1/02381/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
družbo zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: FIT LINE, podjetje za šport in
rekreacijo, d.o.o., Postojna

Skrajšana firma: FIT LINE, d.o.o., Po-
stojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Volaričeva 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Škrabec Irena, izstop

20. 5. 1994.
Sklep družbenice z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 1268/94

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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 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; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52486 Trgo-
vina na drobno z umetniškimi izdelki; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 7230
Obdelava podatkov; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74831 Prevajanje; 74841 Prire-

janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92623
Druge športne dejavnosti.

Rg-302069
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00052 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ŠABOTIČ – LIČINA & CO, podjetje
za trgovino in storitve, d.n.o., Ljubljana,
sedež: Šmartinska 14, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27494/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka in družbene pogodbe z dne 5. 1. 1999 s
temile podatki:

Matična št. 5935318
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Stojković Dragana, Žabalj, L. Ko-
stića 36, imenovana 5. 1. 1999.

Rg-302172
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02081 z dne 8. 9. 1998 pri subjek-
tu vpisa DESETA MREŽA – XLAN, pod-
jetje za poslovne storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Tržaška 132, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26993/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5912962
Firma: DESETA MREŽA, Podjetje za

poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DESETA MREŽA,

d.o.o., Ljubljana
Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 5212 Tr-

govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 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.

Rg-302199
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01027 z dne 23. 11. 1998 pri subjek-
tu vpisa UNIART, Podjetje za finančne,
tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 51, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/18535/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, ustanoviteljev, deležev, dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe z dne 3. 11. 1998 s
temile podatki:

Matična št. 5621682
Firma: UNIART, družba za investicij-

ski in finančni inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana

Ustanoviteljici: Janež Rakušček Marta,
izstop 3. 11. 1997 in Komarov Anica, Ig, Ig

441, vstop 31. 5. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 11. 1998: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-302489
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00523 z dne 12. 2. 1999 pri subjektu
vpisa ZAM, trgovsko in posredniško pod-
jetje, Kočevje, d.o.o., sedež: Breg 27,
1332 Stara Cerkev, pod vložno št.
1/11269/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi z
dne 28. 1. 1999 s temile podatki:

Matična št. 5468612
Osnovni kapital: 5,364.000 SIT
Ustanovitelj: Zajc Marjan, Stara Cerkev,

Breg 27, vstop 6. 12. 1990, vložek
5,364.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1999: 4545
Druga zaključna gradbena dela; 7470
Čiščenje stavb.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra
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z dne 4. 3. 1999. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Irena Škrabec iz Postojne, Vola-
ričeva 26.

Srg 98/00338 Rg-401924
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00338 z
dne 23. 3. 1999 pod št. vložka
1/02925/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5588766
Firma: MARMOS, trgovina in komer-

cialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARMOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Benjamin, izstop

10. 2. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 338/98 z dne
23. 3. 1999. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Be-
njamin Božič iz Kopra, Kvedrova cesta 3.

Srg 1701/98 Rg-402149
Družba JASTA, Trgovina in storitve,

d.o.o., Portorož, Letoviška 39, ki je vpisa-
na pri tem sodišču pod vložno št.
1/4249/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 3. 3.
1997.

Družbenik Stanič Jadran, Portorož, Le-
toviška 39, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 1999

Srg 748/99 Rg-402150
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba EUROLINE INTERNATIONAL

TRADE, d.o.o., Podjetje za trgovino, iz-
voz in uvoz, Izola, IX. korpusa 17, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1436/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 3.
1999.

Družbenika Srabotič Aldo, Izola, Ulica
IX. korpusa 17 in Srabotič Anita, Koper,
Cesta na Markovec 18, izjavljata, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika, in sicer
61% nepremičnin v korist Srabotič Alda,
39% nepremičnin v korist Srabotič Anite,
vse ostalo premoženje in denarna sredstva

na žiro računu se v celoti prenese na druž-
benika Srabotič Alda.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 1995

KRANJ

Srg 150/99 Rg-401499
Družba INST, gradbeništvo, trgovina,

gostinstvo, storitve, d.o.o., s sedežem
Brezje 27, Brezje, vpisana na reg. vl. št.
1/3559/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Klein-
dienst Matjaž, Glavna cesta 9, Naklo.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1999

Srg 245/99 Rg-401500
Družba BAJT, predelava, trgovina in

gostinstvo, d.o.o., Kranj, s sedežem Če-
pulje 4, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/2617/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bajt
Vinko, Čepulje 19, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 3. 1999

Srg 1624/98 Rg-401502
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1624/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 3. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2788/00 vpiše izbris družbe BE-
BOP, podjetje za trgovino, vzdrževanje,
izvoz in uvoz, računalniške in program-
ske opreme, d.o.o., Jesenice, s sedežem
na Jesenicah, C. Tavčarja 1B, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1999

Srg 1853/98 Rg-401503
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1853/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
30. 3. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2429/00 vpiše izbris družbe PIMI,
podjetje za poslovne in druge storitve,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem v Škofji
Loki, Groharejvo naselje 8, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 1999

Srg 174/99 Rg-402603
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 174/99 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
13. 5. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4558/00 vpiše izbris družbe KAŠE,
organizacijsko-svetovalno in proizvodno
podjetje Lesce, s sedežem v Lescah, Rož-
na dolina 6, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 5. 1999

Srg 319/99 Rg-402607
Družba ALFA KOMERC, d.o.o., podjet-

je za zastopstva, trgovino in inženiring,
Poljane nad Škofjo Loko, s sedežem Po-
ljane 25, Poljane nad Škofjo Loko, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/1263/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pin-
tar Vincencij, Poljane 25, Poljane nad Škof-
jo Loko.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 4. 1999

LJUBLJANA

Srg 3431/96 Rg-424
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba PARKS, garažna hiša, d.o.o.,
Titova 184, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janko Močnik, Kavškova
17, Ljubljana, Franci Smrke, Ljuba Šercerja
2, Domžale in Janko Schaubach, Ljubljan-
ska 97, Domžale, z ustanovitvenim kapita-
lom 9.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, vsakemu do ene tretjine osnovnega ka-
pitala.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1995

Srg 94/18394 Rg-400601
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18394 z dne 26. 2. 1999 pod št.
vložka 1/16682/00 izbrisalo iz sodnega
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registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KBS, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, Ulica bra-
tov Babnik 93, Ljubljana

Skrajšana firma: KBS, d.o.o., Ulica bra-
tov Babnik 93, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 93

Osnovni kapital: 8.800 SIT
Ustanovitelja: Kodrič Bruno in Kodrič Sil-

vija, izstop 12. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kodrič Bruno in Kodrič Silvija, oba Uli-
ca bratov Babnik 93, Ljubljana.

Srg 94/19835 Rg-400680
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19835 z dne 19. 1. 1999 pod št.
vložka 1/15730/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NUTRI, d.o.o., podjetje za trže-
nje in svetovanje, Ljubljana, Glavarje-
va 12

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Glavarjeva 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jezeršek Janez, izstop

29. 12. 1994.

Srg 95/01299 Rg-400682
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01299 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/12823/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: JAKA S, d.o.o., trgovsko in sto-
ritveno podjetje, Ljubljana

Skrajšana firma: JAKA S, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kozarška 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Suša Jaka in Suša Anica,

izstop 17. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 17. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Suša Jaka in Suša Anica, oba Kozarška
27, Ljubljana.

Srg 97/07027 Rg-400802
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07027 z dne 25. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18990/00 izbrisalo iz sodnega regi-

stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5651581
Firma: ŽELJA, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih
proizvodov, marketing, gradbeni inženi-
ring, svetovanje, storitve, ..., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva 2
Osnovni kapital: 1,582.304 SIT
Ustanovitelja: Stevanović Jordan in Ste-

vanović Marjeta, izstop 4. 12. 1997.
Sklep ustanovitelja z dne 4. 12. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jordan Stevanović in Marjeta Stevano-
vić, oba Ljubljana, Vodovodna cesta 39.

Srg 95/01414 Rg-400872
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01414 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/10990/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HUMANUM, d.o.o., družba za
marketing in design, Ljubljana, Gospo-
dinjska 10

Skrajšana firma: HUMANUM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gospodinj-
ska 10

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Belcijan Silvo, izstop 23. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Silvo Belcijan, Gospodinjska 10, Ljubljana.

Srg 95/01439 Rg-400874
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01439 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/17178/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ŠAMUT, d.o.o., podjetje za in-
ženiring, trgovino, proizvodnjo, storitve,
Dolenja vas, Lončarska 18

Skrajšana firma: ŠAMUT, d.o.o., Dole-
nja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas, Lončar-
ska 18

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kromar Marija in Kromar

Stane, izstop 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kromar Marija in Kromar Stane, Lon-
čarska 18, Dolenja vas.

Srg 98/06514 Rg-401484
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06514 z dne 9. 3. 1999 pod št. vložka
1/08944/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5488257
Firma: HA-KA, trgovska družba z živil-

skimi proizvodi, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: HA-KA, Ljubljana,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. bratov

Babnik 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Badovinac Tanja, izstop

12. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Tanja Badovinac, Ul. bratov Babnik 57,
Ljubljana.

Srg 99/00371 Rg-401636
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00371 z dne 4. 3. 1999 pod št. vložka
1/30558/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 1273060
Firma: LAINIERE DE PICARDIE, pro-

izvodnja in trženje tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Dunajska 56, 1000 Ljubljana

Skrajšana firma: LAINIERE DE PICAR-
DIE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LAINIERE DE PICARDIE

SA, izstop 24. 11. 1998.
Sklep ustanovitelja z dne 24. 11. 1998

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel LAINIERE DE PICARDIE S.A., Buire
Courcelles, Peronne, Francija.

Srg 97/06838 Rg-401757
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06838 z dne 25. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/17353/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5632072
Firma: MDS PROJEKT, podjetje za

svetovanje, posredovanje, trženje in pro-
izvodnjo, d.o.o., Medvode

Skrajšana firma: MDS Projekt, d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: 1215 Medvode, Spodnje Pir-
niče 20h

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Novak Milena in Končnik

Marjeta, izstop 27. 11. 1997.
Sklep ustanoviteljic z dne 27. 11. 1997

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Milena Novak, Medvode, Spodnje Pir-
niče 20h in Marjeta Končnik, Radovljica,
Vrbnje 44.

Srg 98/04252 Rg-401877
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04252 z dne 26. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/14173/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5546214
Firma: GEOCENTER, podjetje za go-

stinstvo, turizem, proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Litija

Skrajšana firma: GEOCENTER, d.o.o.,
Litija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1270 Litija, C. Komandanta
Staneta 17

Osnovni kapital: 8,600.680 SIT
Ustanovitelj: Godec Joško, izstop 28. 5.

1998.
Sklep skupščine z dne 28. 5. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Godec Joško, C. Komandanta Staneta
17, Litija.

Srg 98/02447 Rg-401879
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02447 z dne 26. 3. 1999 pod št. vlož-
ka 1/28198/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5952476
Firma: JOLIP, Trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: JOLIP, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska ce-

sta 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pristovšek Jolanda, iz-

stop 22. 4. 1998.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Pristovšek Jolanda, C. XXXVIII/8, Ljub-
ljana-Polje.

Srg 94/06541 Rg-402034
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/06541 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/05227/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: B. B. SERVIS, d.o.o., Dragomer,
Brezovica, Podjetje za trgovinsko, po-
sredniško, gradbeno obrtno računal-
niško, storitveno in svetovalno dejavnost

Skrajšana firma: B. B. SERVIS, d.o.o.,
Dragomer

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica, Na grivi 19,
Dragomer

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Vošnjak Uroš, Vošnjak Bi-

ljana in Lalić Bogdan, izstop 13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Vošnjak Uroš in Vošnjak Biljana, oba Na
grivi 19, Dragomer ter Lalić Bogdan, Tru-
barjeva 78, Ljubljana.

Srg 94/09677 Rg-402040
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09677 z dne 15. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/07904/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: STONOGA, podjetje za trgovi-
no, zastopanje in consulting, d.o.o.

Skrajšana firma: STONOGA, d.o.o.,
Ljubljana, Malejeva 19

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Malejeva 19
Osnovni kapital: 2.200 SIT
Ustanoviteljica: Cvetko Sonja, izstop

27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Cvetko Sonja, Malejeva 19, Ljubljana.

Srg 94/19388 Rg-402043
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19388 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18753/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PRINCESS L&J, Podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Aljaževa 3

Skrajšana firma: PRINCESS L&J, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Aljaževa 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Plut Marija, izstop

29. 12. 1994.
Sklep ustanoviteljice z dne 29. 12.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Plut Marija, Stanežiče 10, Ljublja-
na-Šentvid.

Srg 98/06497 Rg-402304
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06497 z dne 15. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04699/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča nadomestni sklep Srg
20269/94 – prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Firma: BLICK TRADE, podjetje za mar-
keting, inženiring, trženje in tehnologi-
jo, d.o.o., Žaucerjeva 15, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000  Ljubljana,  Žaucerje-
va 15

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pust Matjaž, izstop 5. 11.

1998.
Sklep skupščine z dne 5. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pust Matjaž, Žaucerjeva 15, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 99/00017 Rg-401054
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00017 z dne 10. 3.
1999 pod št. vložka 1/10052/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja s temile podatki:

Matična št.: 5968348
Firma: BIOMEDICA, Gesellschaft

m.b.H., Divischg. 4, 1210 Dunaj, Avstri-
ja, Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Slokanova 12
Ustanoviteljica: Biomedica Gesellschaft,

M.B.H., izstop 5. 1. 1999.

Srg 99/00296 Rg-401057
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00296 z dne 11. 3.
1999 pod št. vložka 1/03796/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 5481384
Firma: KONSTRUKTOR GRAMIK,

d.o.o., – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška 59
Ustanovni kapital: 2,178.248 SIT
Ustanovitelj: SGP Konstruktor, p.o., iz-

stop 1. 3. 1999.
Dne 11. 3. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
22/96 z dne 2. 2. 1999.

Srg 99/00244 Rg-402223
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00244 z dne 14. 4.
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1999 pod št. vložka 1/03418/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečajnega postopka
s temile podatki:

Matična št.: 451850
Firma: TEHNOLOŠKO RAZVOJNI

CENTER, d.o.o., – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Zagrebška 25
Osnovni kapital: 8,149.135 SIT
Ustanovitelji: Metalna, p.o., Izvršilni svet

Republike Slovenije, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, LB - Kreditna banka Maribor,
d.d., Tam Maribor, d.d., TVT, Tovarna vozil
in toplotne tehnike Boris Kidrič, p.o., in Uni-
verza v Mariboru, izstopili 29. 3. 1999.

Dne 13. 4. 1999 se družba izbriše iz
sodnega registra zaradi zaključka stečajne-
ga postopka po sklepu tega sodišča št.
49/94 z dne 25. 2. 1999.

Srg 99/00180 Rg-402224
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00180 z dne 14. 4.
1999 pod št. vložka 1/05944/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5709555
Firma: REBECCA, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: REBECCA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2204 Miklavž na Dravskem

polju, Ulica Planinčevih 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Budimir Goran, izstop

13. 4. 1999.

NOVA GORICA

Srg 99/00145 Rg-400523
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00145 z dne 29. 3.
1999 pod št. vložka 1/02729/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5686105
Firma: MLINOTEST SERVIS, d.o.o., Aj-

dovščina
Skrajšana firma: M SERVIS, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovar-

niška 14
Osnovni kapital: 73,345.491 SIT
Ustanoviteljica: Mlinotest, živilska indu-

strija, d.d., izstop 26. 3. 1999.
Izbris družbe zaradi vpisa pripojitve k

družbi Mlinotest, d.d., Srg št. 937/99 z
dne 25. 3. 1999.

Rg-401661
Družba NOVA-ŠPED, Mednarodna

špedicija in transport, d.o.o., Vrtojba, s
sedežem MMP Vrtojba, Šempeter pri Go-
rici, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1907-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 7. 4. 1999.

Ustanovitelj je Štanfel Štefan, Podsabo-
tin 5, Kojsko, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 4. 1999

Srg 99/00178 Rg-402006
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00178 z dne 9. 4.
1999 pod št. vložka 1/01450/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi zaključka stečaja s temile po-
datki:

Firma: GOSTOL – LIVARSKA IN EKO-
LOŠKA OPREMA, proizvodnja opreme za
livarne in ekologijo, d.o.o., Nova Gorica,
v stečaju

Skrajšana firma: GOSTOL – L.E.O., No-
va Gorica, v stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomaj-
ska 37

Osnovni kapital: 34,228.273,50 SIT
Ustanovitelj: Goriške strojne tovarne,

p.o., Nova Gorica, izstop 9. 4. 1999.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
3/93 z dne 18. 3. 1999.

Srg 99/00286 Rg-402031
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00286 z dne 30. 4.
1999 pod št. vložka 1/02115/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi vpisa pripojitve k družbi ISKRA
- AVTOELEKTRIKA, d.d., Šempeter pri Go-
rici, s temile podatki:

Matična št.: 5562996
Firma: ISKRA AVTOELEKTRIKA

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter, Vrtojbenska

c. 62
Osnovni kapital: 60,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Iskra avtoelektrika Nova

Gorica, d.d., izstop 30. 4. 1999.
Izbris družbe zaradi vpisa pripojitve, ki je

bila vpisana dne 30. 4. 1999, št. Srg
247/99.

NOVO MESTO

Srg 99/00033 Rg-400541
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00033 z dne 31. 3.
1999 pod št. vložka 1/02479/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5656974
Firma: ATIMA, trgovina, uvoz-izvoz, go-

stinstvo, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: ATIMA Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Velika Buč-

na vas 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Dragman Alojz in Dragman

Irena, izstop 1. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 1. 2. 1999 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela: Alojz Dragman, Novo mesto, Dolenje
Kamence 2a in Irena Dragman, Novo me-
sto, Markljeva ulica 20.

Srg 106/99 Rg-400781
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ŠTAJDOHAR & Co., proizvod-

nja in trgovina, d.n.o., Dragatuš, Nera-
jec 14, vpisana na reg. vl. št. 1-2759/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tone Štajdohar in Mar-
jeta Štajdohar, oba Črnomelj, Kočevje 26,
z ustanovitvenim kapitalom 210.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 210.000
SIT v celoti prenese na Toneta Štajdoharja
in Marjeto Štajdohar v sorazmerju z vloženi-
ma deležema.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 3. 1999

Srg 178/99 Rg-401495
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MAG trgovina, Gorenja Gomi-

la, d.o.o., Šentjernej, Gorenja Gomila 4,
vpisana na reg. vl. št. 1-1686/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Iztok Pleskovič, Šentjer-
nej, Gorenja Gomila 4, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 4. 1999

Srg 196/99 Rg-401804
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba STADLER, Trgovsko in pre-

vozno podjetje, d.o.o., Otočec, Lutrško
selo 7, vpisana na reg. vl. št. 1-3199/00,
preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mateja Kramar, Oto-
čec, Lutrško selo 7, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT v celoti prenese na Matejo Kramar.

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 Novem mestu
dne 28. 4. 1999

Srg 192/99 Rg-402394
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba B & S, borzne storitve, Novo

mesto, d.o.o., Novo mesto, Dol. Kamen-
ce 3, vpisana na reg. vl. št. 1-2927/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so BAS, industrija, trgovina,
svetovanje, Novo mesto, d.o.o., Novo me-
sto, Dol. Kamence 3, Peter Ivančič, Novo
mesto, Cesta herojev 62 in Stanislav Pavlin,
Novo mesto, Ulica Danila Bučarja 5, z usta-
novitvenim kapitalom 4,000.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
4,000.000 SIT v celoti prenese na ustano-
vitelje BAS, industrija, trgovina, svetovanje,
Novo mesto, d.o.o., Petra Ivančiča 62 in
Stanislava Pavlina, v sorazmerju z vloženimi
deleži.

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 Novem mestu
dne 13. 5. 1999

Srg 193/99 Rg-402395
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BAS, industrija, trgovina, sve-

tovanje, Novo mesto, d.o.o., Novo me-

sto, Dol. Kamence 3, vpisana na reg. vl.
št. 1-474/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 4.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Peter Ivančič, Novo me-
sto, Cesta herojev 62 in Stanislav Pavlin,
Novo mesto, Ulica Danila Bučarja 5, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT v celoti prenese na Petra
Ivančiča in Stanislava Pavlina v sorazmerju z
vloženima deležema.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 5. 1999

Srg 99/00040 Rg-402396
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00040 z dne 13. 5.
1999 pod št. vložka 1/03643/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5822599
Firma: PAPEŽ & DAMANI Podjetje za

trgovino, storitve in turizem, d.n.o.
Skrajšana firma: PAPEŽ & DAMANI,

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

odgovornostjo
Sedež: 8362 Hinje, Ratje 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Papež Darja in Papež Mar-

jan, izstop 29. 12. 1998.
Sklep skupščine z dn 29. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Darja Papež in Marjan Papež, oba Hi-
nje, Ratje 29.

PTUJ

Srg 153/96 Rg-114443
Družba KETIŠ, gradbeništvo in trgo-

vina, d.o.o., Rajšpova 1, Ptuj, katere
ustanovitelj je Ketiš Boris, Arbajterjeva 5,
Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
4. 7. 1996, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ketiš Boris,
Arbajterjeva 5, Ptuj.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 11. 1997

Št. 02800/0001/99 0104 27 Ob-4855
Pravila o organiziranju in delovanju sindi-

kalne podružnice Thermokon Slovenske Ko-
njice, sprejeta na ustanovnem zboru članov
Sindikata kovinske in elektroindustrije
Slovenije, SKEI, Sindikalna podružnica
THERMOKON Slovenske Konjice, dne
12. 3. 1999, se hranijo pri Upravni enoti
Slovenske Konjice.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod številko 54, z dne 10. 5. 1999.

Št. 121-8/99-08 Ob-4856
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo

pravila Osnovne organizacije sindikata
pilotov Ministrstva za obrambo. Sedež
sindikata je Zg. Brnik 130 K, Aerodrom
Ljubljana.

Pravila osnovne organizacije sindikata
pilotov Ministrstva za obrambo so z dnem
izdaje  te  odločbe,  vpisana  v  evidenco
statutov  sindikatov  pod  zaporedno  števi-
lo 160.

N 8/99-7 R-405
Franc  Kovačič,  roj.  24.  12.  1880,

sin Franca in Marije, nazadnje stanujoč
Podgrad  št.  15,  je  pogrešan  od  leta
1945 (na predlog Kovačič Antona, St. Peter
A. O. Hauptsstrasse 159, Republika
Avstrija).

Skrbnik za poseben primer je Franc To-
polovec, Apaška c. 9, Gornja Radgona.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 17. 5. 1999

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

Evidenca statutov
sindikatov
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Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 376/93 R-207
V pravdni zadevi tožeče stranke Fajs Da-

nilo in Matjaž, oba Puncerjeva 6/a, Celje, ki
ju zastopa odvetnik Dušan Petrovič iz Celja,
zoper toženo stranko Oprešnik Dušan, Tru-
barjeva 48, Celje, zaradi izpostavitve zem-
ljiškoknjižne listine, opr. št. I P 376/93 z
dne 4. 10. 1995 sklenilo:

tožencu Oprešnik Dušanu, nazadnje
stan. Trubarjeva 48, Celje, se postavi zača-
snega skrbnika Turnšek Maja, stan. Cesta
na Ostrožno 135, Celje.

Naloga začasnega zastopnika je, da za-
stopa toženčeve interese v tem pravdnem
postopku vse dotlej, dokler toženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je tožencu postavilo
skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 1995

Stečajni postopki
in likvidacije

St 19/97 S-284
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/97 sklep v skladu z določili
člena 169/I in II ZPPSL z dne 2. 6. 1999:

Stečajni postopek zoper stečajno maso
dolžnika: Hmezad Duri, Lesno-proizvod-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Šempeter v
Savinjski dolini, se zaključi.

Sklep se objavi na oglasni deski so-
dišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 6. 1999

St 13/98 S-285
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/98

z dne 3. 6. 1999 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Sava Gumarna, proizvodnja
gumeno tehničnih izdelkov, d.o.o., Or-
moška c. 33, Ptuj, ter odredilo izbris nave-
dene organizacije iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 6. 1999

St 4/98 S-286
Stečajni senat tega sodišča je s sklepom

opr. št. St 4/98 z dne 4. 6. 1999 potrdil
osnutek za glavno razdelitev stečajne mase
dolžnika Primorski tisk, trgovsko podjet-
je, d.d., Koper – v stečaju.

Upniki so vabljeni na narok za obravna-
vanje osnutka za glavno razdelitev, ki bo
dne 12. 7. 1999 ob 9. uri, v razpravni dvo-
rani tega sodišča št. 132/I.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v pisarni gospodarskega od-
delka tega sodišča, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 1999

St 16/95 S-287
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Kovinarska gostinstvo Kr-

ško, d.o.o., – v stečaju, CKŽ 137, Krško,
dne 14. 7. 1999 ob 8.30 v razpravni dvora-
ni IV/II, CKŽ 12, narok za obravnavanje os-
nutka za glavno razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1999

St 17/95 S-288
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Kovinarska intelektualne
storitve Krško, d.o.o., – v stečaju, CKŽ
137, Krško, dne 14. 7. 1999 ob 9.15 v
razpravni dvorani IV/II, CKŽ 12, narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1999

St 18/95 S-289
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Kovinarska Colsuting Kr-
ško, d.o.o. – v stečaju, CKŽ 137, Krško,
dne 14. 7. 1999 ob 10.45 v razpravni dvo-
rani IV/II, CKŽ 12, narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1999

St 20/95 S-290
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Kovinarska Tovarna indu-
strijske opreme, p.o., Krško – v stečaju,
CKŽ 137, Krško, dne 14. 7. 1999 ob
11.20 v razpravni dvorani IV/II, CKŽ 12,
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 6. 1999

St 7/99 S-291
To sodišče je na seji senata dne 31. 5.

1999 pod opr. št. St 7/99 sprejelo nasled-
nji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Kano-
ner Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Sečje
selo 12a, Vinica, se začne in zaključi, ker
premoženje dolžnika ne zadošča niti za po-
plačilo stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Ka-
noner Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Sečje
selo 12a, Vinica, izbriše iz sodnega regi-
stra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 5. 1999

St 19/99-9 S-292
To sodišče v Mariboru je s sklepom opr.

št. St 19/99 z dne 26. 5. 1999 začelo

postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Felpt Podjetje za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184,
Maribor, ter odredilo imenovanje upniške-
ga odbora v sestavi:

1. Državna založba Slovenije, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana,

2. Merkur Trgovina in storitve, d.d., Ko-
roška c. 1, Kranj,

3. Trgofort, d.o.o., Zlatoličje 12/i, Star-
še,

4. Sava Gumarska in kemična industrija,
d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj,

5. Dušan Ferenc, Veljka Vlahoviča 83,
Maribor, predstavnik delavcev.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Ignac Marinič, dipl. ek., zaposlen Mari-
borska hranilnica in posojilnica, d.o.o., Par-
tizanska 3-5, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 26. 5. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 5. 1999

St 66/98 S-293
To sodišče je s sklepom opr. št. St

66/98 z dne 23. 4. 1999 potrdilo sklenje-
no prisilno poravnavo med dolžnikom Slo-
venijaturist, d.d., Pivovarniška 1, Ljub-
ljana, in njegovimi upniki.

Ugotovi se, da na ločitvene upnike raz-
reda A sklenjena prisilna poravnava nima
učinka.

Ugotovi se, da so upniki razreda B (druž-
be in delavci) privolili v vplačilo stvarnega
vložka s prenosom terjatev na dolžnika ter
bodo po pravnomočnosti prisilne poravna-
ve pridobili v družbi delnice, kot to izhaja iz
prilog II/1 in II/2 sklepa.

Upnikom razreda C izplača dolžnik 20%
na dan 7. 9. 1998 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
tega sklepa z obrestno mero v višini TOM +
1,5% od dne 7. 9. 1998 do plačila (priloga
III sklepa).

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

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 4. 1999. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 18. 5.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

St 1/97 S-294
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Gorica elementi, proizvodnja ele-
mentov kovanega orodja in storitev,
d.o.o., Lokovec – v stečaju, bo drugi na-
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rok za obravnavanje osnutka za glavno raz-
delitev v sredo dne 30. 6. 1999 ob 14. uri v
sobi 310/III naslovnega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 6. 1999

St 15/91-328 S-295
To sodišče je dne 31. 5. 1999 s

sklepom opr. št. St 15/91 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom “IKA” – Izolaci-
je in kamnoseštvo, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Špelina 19, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 1999

St 12/98 S-296
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/98 z dne 19. 5. 1999 potrdilo sprejeto
prisilno poravnavo med dolžnikom Kmetij-
sko gozdarsko zadrugo Dravograd,
z.o.o., Meža 21, Dravograd in njegovimi
upniki.

Dolžnik bo svoje obveznosti poravnal na
sledeči način:

– ločitveni upnik Slovenska zadružna
kmetijska banka, d.d., Miklošičeva 4, Ljub-
ljana, se poplača v višini 100%, v treh letih,
v trimesečnih anuitetah, pričenši s 1. 1.
2000 in po obrestni meri TOM + 7%, od
4. 1. 1999 dalje do plačila, vse kot v amor-
tizacijskem načrtu odplačevanja posojila,
kot je zapisan v načrtu finančne reorganiza-
cije in je sestavni del tega sklepa.

Z izjavo z dne 24. 3. 1999 se ločitveni
upnik ločitveni pravici ni odpovedal, privolil
pa je v reprogramiranje svoje terjatve.

Vsi ostali upniki se poplačajo v višini
100%, v štirih obrokih in s 3% letno obrest-
no mero, ki se obračuna od vsakokratnega
neplačanega dolga za obdobje od 4. 1.
1999 dalje do plačila, in sicer:

– prvi obrok z obračunano 3% obrestno
mero zapade 24 mesecev po pravnomoč-
nosti sklepa o prisilni poravnavi,

– drugi obrok z obračunano 3% obrest-
no mero zapade 28 mesecev po pravno-
močnosti sklepa o prisilni poravnavi,

– tretji obrok z obračunano 3% obrestno
mero zapade 32 mesecev po pravnomoč-
nosti sklepa o prisilni poravnavi,

– četrti obrok z obračunano 3% obrest-
no mero zapade 36 mesecev po pravno-
močnosti sklepa o prisilni poravnavi.

Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.

Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene, z višino prijavljenih in ugotov-
ljenih terjatev, je sestavni del sklepa o potr-
jeni prisilni poravnavi opr. št. St 12/98 z
dne 19. 5. 1999.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka, ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugo-
tovijo.

Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 5.
1999.

Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je po-
stal pravnomočen dne 2. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 5. 1999

St 5/96 S-297
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Tekstil Tkalnica Vižmarje,
d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne 14. 7.
1999 ob 12. uri v 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-4857
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94):
a) 2 prosti mesti višjih državnih tožil-

cev na Višjem državnem tožilstvu v Ljub-
ljani;

b)
– 2 prosti mesti okrožnih državnih to-

žilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Novi Gorici.

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Kopru,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Krškem,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani;

III. na podlagi 72. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94

a)
1 prosto mesto okrožnega državne-

ga tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kranju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v dru-
gem odstavku 15. člena in v 16. členu za-
kona o državnem tožilstvu;

K I/b, K III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto

okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111 Ob-4906
Svet Osnovne šole Šmartno pod Šmar-

no goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljublja-
na-Šmartno, 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
vodenje zavoda.

Delo bo začel opravljati 1. 9. 1999 ozi-
roma po pridobitvi soglasja ministra za šol-
stvo in šport Republike Slovenije.

Prijave z dokazili in izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
gornji naslov, s pripisom “Za razpis ravnate-
lja”. Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.

OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Ob-4912
Razpisujemo delovno mesto
knjižničarja na Višji strokovni šoli Šol-

skega centra za pošto, ekonomijo in teleko-
munikacije.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje, zapi-
sane v zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/
96). Zaželjene so delovne izkušnje v knjižni-
ci pri delu s študenti.

Delovno mesto bomo sklenili za določen
čas od 1. 9. 1999 za dobo enega leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v osmih dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Šolski center za pošto, eko-
nomijo in telekomunikacije, Celjska 16, p.p.
2520, 1001 Ljubljana.

Šolski center za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije

Ob-4932
Osnovna šola Ljubno ob Savinji razpisu-

je prosto delovno mesto
tajnice
za določen čas s polnim delovnim ča-

som (nadomeščanje delavke na porod-
niškem dopustu).

Pogoj: srednješolska izobrazba ekonom-
ske smeri.

Pričetek dela: 20. avgust 1999.
Prijave z dokazili sprejemamo 8 dni po

objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Ljub-
no ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333
Ljubno ob Savinji.

OŠ Ljubno ob Savinji
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Ob-4955
Kulturni center “Srečka Kosovela” Seža-

na, Kosovelova 4a, na podlagi 34. člena
zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
razpisuje delovno mesto

direktorja Kulturnega centra “Srečka
Kosovela” Sežana.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– visoka ali višja izobrazba družboslovne
usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vo-
denju na enakem področju oziroma področ-
ju družbenih dejavnosti,

– organizacijske in strokovne sposobno-
sti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom pris-
peval k uresničevanju smotrov in ciljev zavo-
da, kar dokazuje s svojim minulim delom.

Za direktorja je lahko imenovan tudi, kdor
ne izpolnjuje posebnih pogojev glede izobraz-
be pod prvo alineo, je pa najmanj 5 let uspe-
šno opravljal dela in naloge, za katere je po-
trebna visoka ali višja izobrazba družboslovne
usmeritve na enakem ali podobnem področju.

Kandidati morajo predložiti tudi razvojne
usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja ter
organiziranje dela zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na: Kulturni center “Srečka Kosove-
la” Sežana, Kosovelova 4a, p. p. 98, 6210
Sežana – za razpis.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 30 dneh.

Kulturni center “Srečka Kosovela”
Sežana

Št. 89/99 Ob-4965
Osnovna šola Nazarje razpisuje prosto

delovno mesto
tajnice.
Za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som.
Pogoj: srednješolska izobrazba ekonom-

ske smeri.
Prijave z dokazili sprejemamo 8 dni po

objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Na-
zarje, Zadrečka 37, 3331 Nazarje.

Osnovna šola Nazarje

Ob-4994
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob do-

lenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje na-
slednja prosta delovna mesta:

– učitelja biologije – kemije za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– učitelja likovne vzgoje in gospo-
dinjstva za določen čas s polnim delovnim
časom,

– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s polnim delovnim časom,

– učitelja angleškega jezika za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– 7 učiteljev za razredni pouk za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom,

– učitelja za razredni pouk za določen
čas s polnim delovnim časom (od 1. 9.
1999 do 31. 1. 2000).

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v osmih dneh na naslov šole.

Nastop dela 1. 9. 1999.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 1/99 Ob-4944
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

– 1 kos stroj za izdelavo prog v premo-
govniku:

– sposobnost rezanja okroglega profila
nad fi 4100 mm,

– globina podreza 500 mm,
– skupna masa do 30 t,
– 1kos stroj za izdelavo prog v premo-

govniku.
– sposobnost rezanja okroglega profila

do fi 4500 mm,
– globina podreza max. 300 mm,
– skupna masa 15 do 20 t,
3. Kraj dobave: Trbovlje; Hrastnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 17. 9. 1999.
5. Morebitne druge informacije: more-

bitne druge informacije je možno dobiti pri:
– za prvi sklop naročila pri Bajda Henri-

ku na tel: 0601/26-144 int. 469.
– za drugi sklop naročila pri Klenovšek

Bojanu na tel: 0601 - 43 - 704 int. 113.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

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. 11/2-52/21/99 Ob-4823
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, faks 061/133-84-29.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca storitev
za “Zavarovanje premoženja, interesov
in oseb Telekoma Slovenije, d.d.”.

3. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila storitev, če je znan: 1. 1. 2000.

5.
Telekom Slovenije, d.d.

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

Popravek

V javnem razpisu za dobavo pisarniške-
ga materiala Pošte d.o.o., Maribor, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999, Ob-4559, Št. 00447, se;

– 6. (c) točka dopolni – Nakazilo na
žiro račun 51800-601-180 Pošta Slove-
nije, d.o.o., Maribor;

– 17. točka v celoti zbriše,
– zadnja alinea 12. točke pravilno glasi:

– da so čisti prihodki od prodaje ena-
ki ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, ki
je opredeljena v obrazcu ponudba za posa-
mezno poslovno enoto vendar ne manjši od
50,000.000 SIT (obrazec BON 1 I/8).

Št. 1/99 Ob-4755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: SNG Opera in balet Ljubljana, Žu-
pančičeva 1, 1000 Ljubljana, tel.:
061/12-62-178, faks 061/126-22-49,
kontaktna oseba: Lipovšek Dušan.

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

3. (a) Kraj dobave: SNG Opera in balet
Ljubljana.

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

1. Adams Timpani PHIL. PALPMKB:
20, 23, 26, 29, 32 – 1 komplet.

2. Adams Marimba MBA2HRV 46 – 1
kos.

3. Adams Opne VLKUPAN: 20, 23,
26, 29, 32 – 1 komplet.

(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: 8 mio
SIT.

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

15. 7. 1999–15. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Opera in balet Ljubljana, tajništvo, Županči-
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čeva 1, I. nadstropje, vsak delovnik med 9.
in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽRN: 50100-603-44871 sklic na št. JR
1/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SNG Opera in balet Ljublja-
na, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, tajniš-
tvo, I. nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
03. 7. 1999 ob 10. uri, SNG Opera in balet
Ljubljana, Župančičeva 1, I. nadstropje, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisne vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih. Plačilo brez avansa, pla-
čilo računa najmanj 30 dni po dobavi in
potrditvi.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. čl. ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisiranje
in druga merila po razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti

označene z “Ne odpiraj – Ponudba“ in ime-
nom in naslovom ponudnika.

SNG Opera in balet Ljubljana

Št. 1486/99 Ob-4799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks: 061/132-40-74.

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

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

trebno dobaviti: energetski transformator
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5) moči
20 MVA 1 kom.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: upošte-
vane bodo le popolne ponudbe, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

d) Ocenjena vrednost naročila.
Ocenjena vrednost razpisa je

43,000.000 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni rok dobave je 6 mesecev od
podpisa pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je v ro-
ku 6 mesecev.

6. 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 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 18. 6. 1999 do 14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go za plačilo 10.000 SIT na žiro račun Elek-
tro Ljubljana štev. 50102-601-90004.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 12. 7. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za doba-
vo energetskega transformatorja moči 20
MVA – Ne odpiraj! ”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1999, ob
9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo 80 dni od
objave v Uradnem listu RS.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane porabljene elek-
trične energije brez stroškov kompenzacije.

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

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

– izpis registracije ponudnika, ta ne sme
biti starejši od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– BON 1, BON 2, 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, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– potrjen predlog pogodbe.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od objave v Uradnem listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnikovega pro-

izvajalca za dobavo energetskih transforma-
torjev 110/SN kV Elektro Ljubljani, d.d.,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo energetskih transformatorjev 110/SN
kV Elektro Ljubljani, d.d.

Upoštevane bodo tudi preference za do-
mačega proizvajalca!

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 2. 7. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bil objavljen.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 40310/0078/99 07 Ob-4800
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: oprema za depoje – ar-
hivski regali iz jeklene pločevine za Ma-
riborsko knjižnico, Rotovški trg 1 – eno-
to Tezno, Zagrebška 20, Maribor.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: jav-
no naročilo je zaključena celota. Ponudniki
se lahko potegujejo za celotno razpisano
javno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

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

predvidoma od 20. 8. 1999 do 9. 10.
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
9. 10. 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 raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 7. 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 na
ŽR 51800-630-25505, z namenom naka-
zila “Oprema za depoje za Mariborsko knjiž-
nico”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
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delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 342/III. nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 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.

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 izbra-
nim ponudnikom se bo sklenila pogodba v
skladu z 61. členom zakona o javnih na-
ročilih.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 6. 7. 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

Ob-4801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., Mi-
klošičeva 4/II, Ljubljana, tel. 061/219-387.

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

3. (a) Kraj dobave: Kmetijski zavod Ljub-
ljana, p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

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

– 12 osebnih avtomobilov R Clio RT
1.4/5V (bele barve),

– 1 osebni avtomobil Kangoo RN 1,4
(z dodatno opremo: jeklena platišča 14“,
atermično vetrobransko steklo, protiprašni
filter, bele barve).

(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:
23,500.000 SIT.

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

31. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., Miklošičeva
4/II, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 27. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brez plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 6. 1999 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kmetijski zavod Ljubljana,
p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 6. 1999 ob 11. uri, na sedežu Kmetij-
skega zavoda Ljubljana, p.o., Miklošičeva
4/II, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 30
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri. Bančna
garancija mora veljati do 30. 7. 1999.

10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena, reference za ponudnika, refe-

rence za servisiranje,
– dodatne ugodnosti: odkup devetih rab-

ljenih osebnih vozil R 4, letnik 1991, prevo-
ženih od 100000–120000 km, štirih oseb-
nih vozil R 5, letnik 1992–1993, prevože-
nih od 100000–130000 km.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 6. 7. 1999.

16., 17.
Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 1300 Ob-4812
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo po pošti, navedeni na naročilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 800.000 kosov brošur
format 11X21.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 po posameznem naro-
čilu.

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

6. (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 (nabava 449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 10.000 SIT.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 5. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 11. uri, III. nadstropje, Upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 500.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ponudnikovo poslovanje ni pred-
met obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave, da ponudnikovo poslova-
nje 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 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali za s. p. potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 22. 6. 1999.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1300 Ob-4813
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo po pošti.

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

– 42 kos potrjevalci dokumentov,
– 307 kos tiskalniki črtnih kod.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 po posameznem naro-
čilu.

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

6. (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 (nabava 449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 12. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje, Upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 (zap. št. 6), največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali za samostojne podjetnike potr-
dilo 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 trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izpolnjuje tehnične pogoje iz prilo-
žene tehnične specifikacije blaga in še:

A) pripravljenost opreme na problem le-
ta 2000 in euro,

B) ponujena oprema mora biti atestirana
v RS,

C) dobavitelj mora prednastaviti opremo
po navodilih Pošte Slovenije v svojih prosto-
rih in ne na lokaciji poštne poslovalnice.

Opomba: zahtevamo, da so ponudbi pri-
ložena vsa dokazila in certifikati.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbe-
nih obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni do-
stavil originalnih dokumentov oziroma doku-
menti niso notarsko overjene fotokopije, ali
so dokumenti starejši kot 30 dni.

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): naj-
nižja cena po posameznem tiskalniku.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 28. 6. 1999.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 161/99 Ob-4824
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodni muzej Slovenije, Prešernova
20, Ljubljana, 061/221-882.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Prešerno-
va 20.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razstavna oprema razsta-
ve “Prebivalci na slovenskem ozemlju v
zgodnjem srednjem veku”.

(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:
10,000.000 SIT.

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

kasneje 10. 10. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
rodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljub-
ljana, tel. 061/1264-098, faks
061/221-882.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999 med
9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50100-603-40087.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Narodni muzej Slovenije,
Prešernova 20, Ljubljana, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1999 ob
10. uri, v čitalnici Narodnega muzeja Slove-
nije, Prešernova 20, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila, veljavna do 1. 9. 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 izbranim po-
nudnikom 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 dokumen-
taciji.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Miro Vu-
te, dipl. jur.

16., 17.
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

Ob-4825
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

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

(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 po
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije: A) kasetni trakovi in tonerji; B) papir;
C) pomožni pisarniški material in računal-
niški pribor; D) tehniški pribor in pisarniško
orodje.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) ka-
setni trakovi in tonerji: 5,000.000 SIT; B)
papir: 8,000.000 SIT; C) pomožni pisar-
niški material in računalniški pribor:
6,000.000 SIT; D) tehniški pribor in pisar-
niško orodje: 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga v letu 1999 in 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču,
soba 114, prvo nadstropje, naslednji delov-
ni dan po objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago vsak delovni dan med
8. in 11. uro, do 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije je v
višini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802, ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 5. 7. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Pisarniški material”. Po-
nudbe morajo biti zapečatene. Navedena
mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti posamezne skupine
ali skupin, za katere daje ponudbo oziroma
od ponudbene vrednosti celotnega javnega
naročila, za katerega daje ponudbo. Veljav-
nost bančne garancije: 70 dni od datuma
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo računa v
roku 60 dni po primopredaji dobavljenega
blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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 predložiti dokumente v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 5. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena:
50 točk, reference: 20 točk, plačilni pogoj:
15 točk, kvaliteta: 10 točk, odzivnost: 5
točk.

Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Valter Osanič, tel. 062/22-00-218, vsak de-
lovnik, do 30. 6. 1999, od 10. do 13. ure.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga iz specifikacije ne zadrži
izvršitve sklepa pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 404-08-490/99 Ob-4826
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posamezni artikli za služ-
bene, svečane in ostale uniforme: sraj-
ce, bluze, vetrovke, jopiči, suknjiči, hla-
če, krila, pokrivala in nudenje drobnih
šiviljskih storitev, obutev, tkanine.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo na posamezno sku-
pino ali podskupino, ki je razvidna iz opisa
predmeta javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 82
mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično: sraj-
ce 16,5 mio SIT, bluze 7,5 mio SIT, ve-
trovke 19 mio SIT, jopiči 5 mio SIT, suknji-
či, hlače, krila, pokrivala in nudenje drob-
nih šiviljskih storitev 14,5 mio SIT, obutev
19 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. novembra 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 35/99), na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 7. 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
BO 35/99 – za dobavo posameznih arti-
klov za službene, slovesne in druge unifor-
me pripadnikov SV”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 7. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 3%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo več umakniti svoje ponudbe od 14. 7.
1999, od 12.01 dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pon-
derji za: tehnično tehnološka opremljenost
0,10, cena 0,40, reference 0,20, ureje-
nost sistema kakovosti 0,05, vzorec 0,25.

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-490/99 Ob-4827
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posamezni artikli za boj-
ne, kuharske in druge uniforme – obu-
tev, hlače, kombinezoni, nogavice, ma-
skirne obleke, prevleke za čelade, bri-
sače, kuharski predpasniki, kuharski
klobučki, kuharske hlače, kuharske blu-
ze, kuharska krila, kuharske in delovne
halje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo na posamezno sku-
pino ali podskupino, ki je razvidna iz opisa
predmeta javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca. 100
mio SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ca. bri-
sače 10,5 mio SIT, obutev 7,5 mio SIT,
hlače 4,5 mio SIT, kombinezon – nomex
7,5 mio SIT, nogavice 31 mio SIT, maskir-
ne obleke 23 mio SIT, prevleke za čelade
1,5 mio SIT, kuharska oblačila 13 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
1999–2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 20. novembra 1999, delno 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Bošt-
jan Purkat, tel. 061/171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 13. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 43/99), na žiro račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: do 14. 7. 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
BO 43/99 – bojne, kuharske in druge uni-
forme”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 7. 1999 ob 12. uri, MORS, Uprava za
logistiko, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v vrednosti 3%
od ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od
dneva odpiranja.

10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: od 14. 7. 1999,
od 12.01 dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): teh-
nično tehnološka opremljenost 0,10, cena
0,40, reference 0,20, urejenost sistema ka-
kovosti 0,05, vzorec 0,25.

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Št. 21/99 Ob-4828
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad predsednika Republike Slove-



Stran 3098 / Št. 44-45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nije, Erjavčeva 17, Ljubljana, 178-1330,
faks 061/178-1357.

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

3. (a) Kraj dobave: Urad predsednika
Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme – pohištva.

Razvidno iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko potegujejo samo za celotni
sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
vrednost naročila se ocenjuje na 2,000.000
SIT.

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

20. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka montaže:

30. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
predsednika Republike Slovenije, Erjavče-
va 17, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10 dni po objavi.

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

predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti do 1. 7. 1999 do 24. ure. Ovojni-
ca mora biti jasno označena z napisom “Ne
odpiraj – ponudba pisarniška oprema” ter
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Urad predsednika Republi-
ke Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 7. 1999 ob
10. uri, v sobi 123, Urad predsednika Re-
publike Slovenije, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbe, z
veljavnostjo 60 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z navodilom o izvrševanju pro-
računa RS.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop ponudni-
ku, z možnostjo sodelovanja podizvajalcev,
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 tovrst-
ne dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo
in odločbo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko

umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del – do 40
točk;

– ustreznost oblike ponujenega progra-
ma – do 25 točk;

– garancijski pogoji za opremo – do 5
točk;

– konkurenčnost cen – do 30 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na Uradu predsed-
nika Republike Slovenije, Igor Simončič, tel.
178-1330.

16., 17.
Urad predsednika Republike Slovenije

Št. 5/99 Ob-4858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

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

3. (a) Kraj dobave: fco skladišča naroč-
nika – razloženo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni potrošni ma-
terial in drobno inventar, zajet v skupi-
nah oziroma podskupinah:

I. brizge in igle, katetri, tubusi, kanile in
zbiralniki za igle,

II. zaščitna sredstva:
a) osebna zaščitna sredstva (maske, ka-

pe in rokavice),
b) druga zaščitna sredstva (zaščita pre-

glednih miz),
III. potrošni material za sterilizacijo (ro-

kavi, vrečke),
IV. potrošni material za RTG (filmi, razvi-

jalci, fiksirji),
V. mali diagnostični aparati,
VI. inštrumenti,
VII. ostali potrošni material in drobni in-

ventar.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik ponudi zahtevano blago po navede-
nih skupinah oziroma podskupinah. Znotraj
posamezne skupine oziroma podskupine
mora ponuditi 100% razpisane vrste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

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

I. 7,300.000 SIT,
II.a) 6,200.000 SIT,
II.b) 2,000.000 SIT,
III. 700.000 SIT,
IV. 6,800.000 SIT,
V. 2,800.000 SIT,
VI. 1,000.000 SIT,
VII. 6,200.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 7. 2000, z možnostjo podaljšanja za
eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Mari-

bor, Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna
služba.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zdravstve-
ni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.
51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, 2000 Mari-
bor, pravna služba.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisane vrednosti
naročila posamezne skupine oziroma pod-
skupine, veljavnost bančne garancije do
17. 9. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60-dnevni rok plačila.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in mora izpolnjevati
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti
v skladu z razpisno dokumentacijo in odred-
bo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97,
63/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 17. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 80%, plačilni pogoji – 10% in reference
dobavitelja – 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Irena Mihelič, ek., tel.
2286-294.

16., 17.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 513/99 Ob-4865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, 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, Vodnikova 62, SPS Interna klinika,
Klinični oddelek za hipertenzijo.

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

(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: 29 mio
SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: av-
gust 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
avgust 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
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: 21. 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, za razpisno dokumentacijo, št.
z dne.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 7. 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:
2. 7. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Klinič-
nega centra Ljubljana – predavalnica IV, Za-
loška 7, 1525 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% od razpisane vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost po-
nudbe 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: 2. 7. 1999 po
9. uri.

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

Merilo Vrednost

1. Ponudbena cena 50%
2. Tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 25%
3. Garancija in servis 15%
4. Reference ponudnika 10%
Skupaj 100%

15., 16., 17.
Klinični center Ljubljana

Št. 039-2/99-8 Ob-4901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, faks 306-31-02.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno objaviti: pisarniški material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: pisar-
niški material je v razpisni dokumentaciji gru-
piran po posameznih sklopih. Ponudniki lah-
ko posredujejo ponudbo za dobavo
pisarniškega materiala po posameznih sklo-
pih, razvidnih iz razpisne dokumentacije ali
pa za celotno ponudbo. Naročnik si pridržu-
je pravico, da lahko izbere najugodnejšega
ponudnika po posameznih sklopih ali za po-
nudbo kot celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,900.000 SIT.

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

cesivne dobave v roku 16 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, kontaktna
oseba: Nataša Najman, soba št. 323/III,
tajništvo, Ljubljana, telefon: 061/
306-31-01.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 28. 6.
1999, vsak delovni dan v času od 11. do
14. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT negoto-
vinsko na ŽR: izvrševanje proračuna, št.
ŽR 50100-630-10014, sklic na številko
18 62243-7141998-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, tajništvo, soba 323/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za izbiro do-
bavitelja pisarniškega materiala - Ne odpi-
raj“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Ponudbi mora biti priložena disketa z izpol-
njeno tabelo z vsemi zahtevanimi podatki.
Disketa je sestavni del ponudbe. Ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale zahtev javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije se bodo šte-
le za neveljavne.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 9. uri na Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana, velika sejna soba - klet.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od ocenjene vrednosti javne-
ga naročila.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno 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:
računi, ki jih bo izbrani ponudnik izstavljal za

dobavljene artikle morajo biti skladni z nazi-
vi artiklov iz popisa blaga, ki je predmet
javnega naročila ter ostalo navedeno v raz-
pisni 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): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb. Vsa dodatna pojasnila lahko
interesenti dobijo na naslovu naročnika,
kontaktna oseba je Zdenka Marolt, tel.
133-84-10.

Upravna enota Ljubljana

Št. 039-2/99-8 Ob-4902
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, faks 306-31-02.

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

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

trebno objaviti: računalniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: raču-
nalniški material je v razpisni dokumentaciji
grupiran po posameznih sklopih. Ponudniki
lahko posredujejo ponudbo za dobavo ra-
čunalniškega materiala po posameznih sklo-
pih, razvidnih iz razpisne dokumentacije ali
pa za celotno ponudbo. Naročnik si pridržu-
je pravico, da lahko izbere najugodnejšega
ponudnika po posameznih sklopih ali za po-
nudbo kot celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,900.000 SIT.

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

cesivne dobave v roku 16 mesecev.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Ljublja-
na, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, kontakt-
na oseba: Nataša Najman, soba št. 323/III,
tajništvo, Ljubljana, telefon:
061/306-31-01.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 28. 6.
1999, vsak delovni dan v času od 11. do
14. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT negoto-
vinsko na ŽR: izvrševanje proračuna, št.
ŽR 50100-630-10014, sklic na številko
18 62243-7141998-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, tajništvo, soba 323/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za izbiro do-
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bavitelja računalniškega materiala - Ne od-
piraj“ in številko objave v Uradnem listu RS.
Ponudbi mora biti priložena disketa z izpol-
njeno tabelo z vsemi zahtevanimi podatki.
Disketa je sestavni del ponudbe. Ponudbe,
ki ne bodo izpoljnjevale zahtev javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije se bodo šte-
le za neveljavne.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 11. uri na Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana, velika sejna soba - klet.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od ocenjene vrednosti javne-
ga naročila.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno 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:
računi, ki jih bo izbrani ponudnik izstavljal za
dobavljene artikle morajo biti skladni z nazi-
vi artiklov iz popisa blaga, ki je predmet
javnega naročila ter ostalo navedeno v raz-
pisni 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): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb. Vsa dodatna pojasnila lahko
interesenti dobijo na naslovu naročnika,
kontaktna oseba je Zdenka Marolt, tel.
133-84-10.

Upravna enota Ljubljana

Št. 554/99 Ob-4941
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, faks
061/132-02-50.

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

3. (a) Kraj izvedbe: Ljubljana.
(b) Vrsta, količina in opis predmeta jav-

nega naročila: nakup nezasedenih, neo-
premljenih ali opremljenih pisarniških
poslovnih prostorov in pomožnih prosto-
rov v okvirni skupni površini 800 m2 ali
več – do 1000 m2, ali v tem obsegu funk-
cionalno zaključene celote, za potrebe na-
ročnika, v centru ali bližini centra Mestne
občine Ljubljana.

(c)
(č) Orientacijska vrednost naročila:

200,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predviden datum zaključka: primopre-

daja predmeta javnega naročila do 1. 3.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Agencija za trg vrednostnih papirjev, Kot-
nikova 28, Ljubljana, peto nadstropje –
tajništvo, tel. 061/13-18-129, faks
061/132-02-50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 13. 7. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Kotnikova 28, Ljubljana, peto nad-
stropje –tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu: Agencija za trg vrednostnih papir-
jev, Kotnikova 28, Ljubljana, peto nadstrop-
je.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% orien-
tacijske vrednosti naročila, z veljavnostjo do
vključno 15. 11. 1999.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ponudniki lahko nastopijo kot
posamezne pravne ali fizične osebe ali skup-
no več pravnih oseb ali fizičnih oseb oziro-
ma pravnih in fizičnih oseb, če bo ponujena
nepremičnina v solastnini več oseb.

12. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno-poslovne sposobnosti:
dokazila oziroma potrdila o: (1) statusu po-
nudnika, (2) lastništvu, neobremenjenosti
ponujene nepremičnine in izpolnjevanju po-
gojev za njeno uporabo, (4) da ni v postop-
ku prisilne poravnave, stečajnem ali likvi-
dacijskem postopku, (5) da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in dru-
gih, z zakonom določenih dajatev, (6) da ni
zakonske osnove za prepoved sklenitve ku-
poprodajne pogodbe, (7) da v preteklih
treh letih vodstveni delavci niso bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslova-
njem, (8) finančni situaciji, BON 2, če po-
nudnik ni fizična oseba in (9) izpolnjevanju
drugih zahtev, določenih v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11.1999.

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

1. lokacijska ustreznost (0 – 85 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov

(0 –200 točk),
3. konkurenčnost cen z upošteva-

njem plačilnih pogojev (0 – 100 točk),
4. rok izročitve(0-30 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik (0-85 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši. Primerna ponudba je tista, ki doseže
najmanj 200 točk. Najugodnejša ponudba
je tista, ki izmed primernih ponudb doseže
najvišje skupno število točk, pod pogojem,
da pri posameznem merilu izpolnjuje vsaj
minimalne zahteve naročnika.

15. Druge informacije o naročilu:
– za to naročilo je že bil objavljen razpis,

ki ni uspel,

– ponudnik, ki želi predložiti svojo po-
nudbo in je razpisno dokumentacijo dvignil
ob prvem razpisu, jo morajo znova dvigniti,

– ponudnik, ki je dvignil razpisno doku-
mentacijo, v skladu s tem razpisom, lahko
pisno zahteva dodatna pojasnila, vendar ne
pozneje kot 7 dni pred rokom, ki je določen
za predložitev ponudb.

– datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: najka-
sneje do 2. 9.1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
4, z dne 22. 1. 1999.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: 30. 4. 1999, v Urad-
nem listu RS, št. 31/99, pod št. Ob-3264.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Št. 7/99 Ob-4943
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: 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: 3 kose stabilnih črpalk
za vodo v kompletu s pogonskim elek-
tromotorjem, sklopko in manometri
montiranimi na podstavku.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 10. 1999.

5. Predvideni datum zaključka nabave:
30. 10. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati: nakazilo 20.000
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: do 12. 7. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o. Trbovlje, Odd-
elek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 10. uri v Trbovljah (oddelek
za investicije).

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.
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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: zaht-
eve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 7. 1999 po
oddaji ponudbe.

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 naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku v času razpisa vsak
dan od 10. do 12. ure po telefonu
0601/43-704 int. 368.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-4947
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slo-
venija (v nadaljevanju: zavod); tel.
061/172-12-00, faks 061/312-182.

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

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

trebno dobaviti:
– osebni avtomobil visokega ali viš-

jega cenovnega razreda s prostornino
motorja nad 2500 do 3000 ccm in do-
datno opremo;

(c) Navedba ali se ponudnik lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga: da; dobava blaga po sistemu staro za
novo.

(č) ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Datum dobave: julij 1999 oziroma v
skladu s pogodbo.

5. Predvideni datum zaključka naročila:
ob dobavi blaga oziroma realizaciji pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Karmen Perme, Miklošičeva 24, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno prevzeti do 28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za kritje materialnih strošk-
ov razpisne dokumentacije je potrebno na-
kazati 5.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50101-603-47826 oziroma znesek plačati
na blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti na-
ročniku predložene v zaprti ovojnici z ozna-

čenim nazivom in naslovom ponudnika do
5. 7. 1999 do 10. ure. Na ovojnici morajo
biti vidno označeni številka objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, predmet naro-
čila ter “Ponudba - ne odpiraj”, polni naziv in
naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubljana - v računalniški učilnici v
kleti - št. sobe 008.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od razpisne vrednosti, z
veljavnostjo najmanj dva meseca od dne,
določenega za predložitev ponudb.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila,
zahtevana v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna še najmanj dva meseca od dne,
določenega za predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): po-
nudbe se točkujejo po naslednjih kriterijih:

– plačilni pogoji 20% (ocenjuje se ponu-
jeni plačilni rok od dneva izstavitve računa),

– cena 30% (ocenjuje se skupna cena
ponudbe),

– popusti 20% (ocenjuje se višina odo-
brenega popusta na redno ceno),

– dobavni rok 10% (ocenjuje se dolžina
dobavnega roka),

– servis in dobava rezervnih delov 15%
(ocenjujejo se pogoji vzdrževanja in servisi-
ranja vozila),

– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik 5% (ocenjujejo se dodatne ugodnosti
po presoji naročnika).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani ponudniki, ki želijo do-
datna pojasnila v zvezi z razpisno dokumen-
tacijo, lahko naročniku pošljejo zahtevek za
pojasnilo v pisni obliki na naslov Miklošiče-
va 24, Ljubljana ali na faks 061/312-182
(Karmen Perme).

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 37/99-7 Ob-4951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ustavno sodišče Republike Sloveni-
je, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, tel.
061/1776-400, faks 061/210-451.

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

3. (a) Kraj dobave: področje mesta Ljub-
ljane.

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

do 45 m2 po stanovanju, starost do 10
let, prednost imajo stanovanja, oddaljena
manj kot 2 km od sedeža sodišča, Ljublja-
na, Beethovnova 10. Stanovanja morajo biti
centralno ogrevana in imeti priključek za ra-
dio, televizijo in telefon.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik lahko nudi tudi posamezno stanovanje.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: predvi-
dena cena enosobnega stanovanja je do
11,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje septembra 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje september 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
teresenti lahko dvignejo dokumentacijo na
ustavnem sodišču Republike Slovenije, pri
Tanji Rizvič, tel. 061/1776-400.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak dan od
15. junija do vključno 2. julija 1999, med
9. in 10. uro.

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

predložiti ponudbe: zapečateno ponudbo z
oznako “Ponudba enosobnega stanovanja”
je treba oddati osebno ali s priporočeno
pošto tako, da bo na ustavnem sodišču RS
najkasneje do 12. julija 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je treba oddati v
glavni pisarni ustavnega sodišča na Beet-
hovnovi 10 v Ljubljani, pritličje levo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. julija 1999
ob 10.30, v razpravni dvorani ustavnega
sodišča na Beethovnovi 10 v Ljubljani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v vrednosti 10% od ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: stanovanje bo plačano
v 60 dneh po podpisu in overovitvi prodajne
pogodbe.

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:
pravne in fizične osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-
la, opredeljena v razpisni dokumentaciji:

– cena stanovanja, računano na m2,
– starost stanovanja,
– oddaljenost od Beethovnove 10, Ljub-

ljana,
– pozicija stanovanja v stanovanjski hiši,
– osebno dvigalo v večnadstropni stano-

vanjski hiši,
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– možnost garažiranja osebnega avto-
mobila (pokrita garaža ima prednost pred
pokritim prostorom na prostem),

– rok za predajo stanovanja po podpisu
prodajne pogodbe.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: interesenti lahko dobijo druge in-
formacije  o  naročilu  na  ustavnem  so-
dišču Republike Slovenije, pri Janku Ko-
renu, tel. 061/1776-400, od 15. junija do
vključno 2. julija 1999, vsak dan med 8. in
10. uro.

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

čilo je bil objavljen dne 7. 5. 1999 pod št.
37/99-2.

Ustavno sodišče RS

Ob-4956
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republike Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.

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

3. (a) Kraj dobave: Šolski center Ptuj,
Poklicna in tehniška kmetijska šola – lokaci-
ja Grajenščak pri Ptuju.

(b) Predmet naročila, vrsta in količina bla-
ga: izdelava, dobava in kompletna po-
stavitev opreme za učno kuhinjo.

(c) Variantne rešitve: niso sprejemljive.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,500.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

skladno z najugodnejšo ponudbo, najkasne-
je do septembra 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
plus, d.o.o., Ul. Heroja Bračiča 16, 2000
Maribor, kontaktna oseba Bojana Sovič,
d.i.g., tel. 062/228-20-60.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, način plačila: virman-
sko ali s položnico na ŽR št.
51800-601-62499.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
22. 6. 1999 do 12. 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 in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 22. 6.
1999 ob 14. uri, na lokaciji Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6 (sejna soba
št. 201/II), Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del in
odpravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi in po-
stavitvi opreme.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahtva razpisna doku-
mentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 8. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
odločitvi o izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo upoštevano razmerje med ponudbe-
no ceno in kvaliteto ter druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: skladno z zakonom.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob4959
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje, Komunala Cerknica,
p.o. Notranjska c. 44, 1380 Cerknica, tele-
faks 061/793-175.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga

3. (a) Kraj dobave: Komunala Cerknica,
Notranjska c. 44, 1380 Cerknica.

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

1 kom tovorno vozilo – prekucnik,
1 kom tovorno vozilo – za pobira-

nje in odvoz komunalnih odpadkov.
(c) Ocenjena vrednost naročila

35,000.000 SIT.
(č) 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
naročila.

(d)
4. Datum dobave: v čim krajšem roku.
5. Datum zaključka dobave: isto kot

zgoraj.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
prevzamejo  pri  vodji  komunalnega  sek-
torja Javnega podjetja, Komunala Cerk-
nica, p.o. Notranjska c. 44, 1380 Cerkni-
ca, pri inž. Lavsegar Gorazdu, telefon
061/792-010.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
možno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan od 7. do 14. ure, najkasneje do
21. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
številka: 50160-601-34121 ali na naši bla-
gajni na sedežu podjetja od 7. do 14. ure.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 6. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje, Komunala
Cerknica, p.o. Notranjska c. 44, 1380
Cerknica, z oznako “za javni razpis“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 10. uri, Javno podjetje,
Komunala Cerknica, p.o. Notranjska c. 44,
Cerknica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo k ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoj financiranja in plačila:
po razpisni dokumentaciji

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

rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev, izpolnjevanje raz-
pisnih pogojev, cena, plačilni pogoji, servis.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gorazd Lavsegar, te-
lefon 061/792-010.

16., 17.
Komunala Cerknica, p.o.

Ob-4963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana , faks 061/215-516.

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

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

trebno dobaviti:
– 4 NT strežniki (Intel arhitektura),
– dodatni diski za strežnike,
– 1 SQL server licenca.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik
se lahko poteguje samo za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

dni od dneva podpisa pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave:

30 dni od dneva podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR: 50100-611-0060015, sklicna
št. 27099.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
31. 7. 1999.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis.nt1@bsi.si.

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

čilo je bil objavljen v Ur.l. RS, št. 27/99,
dne 16. 4. 1999.

Banka Slovenije

Ob-4964
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, faks 061/215-516.

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

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

trebno dobaviti:
– 75 osebnih računalnikov (brez mo-

nitorjev),
– 30 monitorjev,
– 11 delovnih postaj,
– 21 notesnikov,
– 12 laserskih tiskalnikov z dodatno

opremo,
– 4 barvni tiskalniki - Inkjet,
– 2 matrična tiskalnika,
– 1 skener A3 format.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za naslednje dele zah-
tevanega blaga:

1. osebni računalniki, monitorji, de-
lovne postaje,

2. notesniki,
3. laserski tiskalniki, barvni tiskalniki -

Inkjet,
4. matrični tiskalniki,
5. skener.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
47,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glede
na strukturo točke 3.c

1. 30,000.000 SIT,

2. 14,000.000 SIT,
3. 2,000.000 SIT,
4. 200.000 SIT,
5. 700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni od dneva podpisa pogodbe.

5. Predviden datum zaključka dobave:
30 dni od dneva podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 6. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR: 50100-611-0060015, sklicna
št. 27099.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 7. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
31. 7. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: navedene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis.pc1@bsi.si.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 24, z dne
10. 4. 1999.

Banka Slovenije

Ob-4992
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.

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

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

trebno dobaviti: dobava opreme za do-

stop do evropske baze podatkov o TK
naročnikih.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo v ce-
loti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

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

11. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

12. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije,
3. nadstropje poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo 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 potrdilu o plači-
lu 30.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudniki predložijo davčno in matič-
no številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 12. 7. 1999 do vključno 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 7. 1999, v sobi
št. 801, v 8. nadstropju, poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 3,000.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa. Datum izstavitve
računa je datum dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno in naj-

ugodnejšimi popusti dobi 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. reference ponudnika (št. lokacij,
ostalo):

– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi 10 točk,

– drugi  ponudnik  po  vrsti  dobi  4
točke,

– tretji ponudnik po vrsti dobi 2 točki;
3. vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
– ponudnik z najboljšo poprojektno

podporo dobi 15 točk,
– drugi po vrsti dobi 6 točk,
– tretji po vrsti dobi 4 točke;
4. roki za dobavo opreme in izvedbo

del:
– ponudnik s 5 dni krajšim rokom do-

bi 4 točke,
– ponudnik z 10 dni krajšim rokom

dobi 2 točki;
5. certifikati, atesti in dovoljenja: 1

točka.
15., 16., 17.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-4993
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor,
Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava opreme za digital-
na informacijska delovna mesta.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

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

11. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slove-
nije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo 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 potrdilu o plači-
lu 30.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudniki predložijo davčno in matič-
no številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 12. 7. 1999 do vključno 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 14. 7. 1999, v sobi
št. 801, v 8. nadstropju, poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 3,000.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa. Datum izstavitve
računa je datum dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

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

1. vrednost ponudbe:
– ponudnik z najnižjo ceno in naj-

ugodnejšimi popusti dobi 70 točk,
– ostali pa glede na procentualno od-

stopanje od najnižje ponudbene vrednosti
ustrezno procentualno manj;

2. reference ponudnika (št. lokacij, št.
operaterskih mest, ostalo):

– ponudnik z najboljšimi referencami
dobi 10 točk,

– drugi ponudnik po vrsti dobi 4 točke,
– tretji ponudnik po vrsti dobi 2 točki;
3. vzdrževanje oziroma poprojektna

podpora:
– ponudnik z najboljšo poprojektno

podporo dobi 15 točk,
– drugi po vrsti dobi 6 točk,
– tretji po vrsti dobi 4 točke;
4. roki  za  dobavo  opreme  in  iz-

vedbo del:

– ponudnik s 5 dni krajšim rokom do-
bi 4 točke,

– ponudnik z 10 dni krajšim rokom
dobi 2 točki;

5. certifikati, atesti in dovoljenja: 1
točka.

15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 526-01/99-5 Ob-4995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, Parmova
33, 1000 Ljubljana, faks 132-32-75.

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

3. (a) Kraj dobave: 21 organizacijskih
enot.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
ostali potrošni pisarniški material.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

32,000.000 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:
31. 8. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpekto-
rat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba Darinka Gorup,
med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 7. 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: 12. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za zdravstvo,
Zdravstveni inšpektorat Republike Sloveni-
je, tajništvo, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 13. uri, Ministrstvo za
zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republi-
ke Slovenije, Parmova 33, Ljubljana (I. nad-
stropje, sejna soba).

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 razpisu dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 10. 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 naroči-
lu: kontaktna oseba iz 6.(a) točke te objave.

16., 17.
Glavni zdravstveni inšpektor RS
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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

Št. 344-061/99 Ob-4745
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

3. Kraj izvedbe del: občina Črnomelj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
vanje gozdnih cest v občini Črnomelj v
letu 1999.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja vseh del
skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999 do
15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 24, Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ž.r. Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo vzdrževanje gozdnih cest v
občini Črnomej v letu 1999”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 6. 1999 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 22. 6. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, reference, ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: orientacijska vrednost del 7,500.000
SIT.

17., 18.
Občina Črnomelj

Št. 34404-3/99 Ob-4748
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih goricah, tel.
062/727-346, faks 062/727-352.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, me-
sto Lenart.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija Cmureške ceste z izgradnjo
hodnika za pešce in kolesarske poti in
javne razsvetljave v dolžini 551 m.

Ocenjena vrednost del skupaj:
20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila, v kompletu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999–
15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vin-
ko Kramberger, soba 29/II, ali Silvo Sla-
ček, soba 19/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
soba 29/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 6. 1999 ob 9. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponujenih del, ki mora veljati 45 dni po spre-
jetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo, kot je določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena ob upoštevanju fiksnih cen v času
pogodbenega roka (70% delež), reference
ponudnika na večjih podobnih delih (20%
delež), plačilni pogoji – več kot 60 dnevni
odlog plačila brez obresti (10% delež).

Točke po posameznem merilu se pon-
derirajo s spredaj navedenimi deleži.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Lenart

Št. 158/23-99 Ob-4749
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik živega srebra Idrija v zapira-
nju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, faks
065/71-082.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba jaš-
ka Borba v Idriji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija upravne stavbe jaška Borba.

Ocenjena vrednost del znaša
22,472.950 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 8. 1999, končanje del 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.,
Arkova 43, Idrija, finančno-komercialna služ-
ba (soba št. 6 – Lapajne Katja).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovnik
med 8. in 13. uro, v času od 14. do 30.
junija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
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RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o., št.
52020-601-13705. Ob dvigu dokumenta-
cije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba bo pravoča-
sna, če bo prispela na sedež naročnika do
2. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija v
zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija.
Ponudnik, ki bo ponudbo dostavil osebno,
lahko to stori v tajništvu (soba št. 7 – Likar
Nadja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 11. uri, na sedežu družbe v
sejni sobi (soba št. 16/II).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% vrednosti
javnega razpisa. Veljati mora še 30 dni po
izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena 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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti, ter izpol-
njevati ostale pogoje iz razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo po 2. 7. 1999.

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

– ponudbena cena – 70%,
– roki – 30%.
Način uporabe kriterijev je pojasnjen v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo na Rudniku živega srebra Idrija v zapira-
nju, d.o.o., Arkova 43, Idrija, pri Bojanu
Režunu, univ. dipl. inž. geol. – tel.
065/73-811.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 22 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen dne 7. 5. 1999 pod št.
158/20-199.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Ob-4750
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta, 1420 Trbovlje, faks
0601/27-592.

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

3. Kraj izvedbe del: kolektor ob Trbo-
veljščici Sušnik–Zavrašek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja glavnega zbirnega kolektorja v Tr-
bovljah.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
90,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 9. 1999
do 1. 12. 1999 približno 1/3, ostalo v letu
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., kon-
taktna oseba Ivi Lanišnik, tel. 0601/53-100,
faks 0601/27-592, tajništvo podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago tri dni pred zaključ-
kom oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
52700-601-11576, pri APP podružnica Tr-
bovlje, ali gotovinska vplačila na blagajni JP
Komunale Trbovlje, d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. julij 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje,
v tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. julija 1999
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta
11a, Trbovlje, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost mora biti do 12.
septembra 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: obračun in plačilo po mesečnih situa-
cijah.

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: v
skladu s 40. členom ZJN. Detajlno je to
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za oddajo ponudbe, to je 12. julij 1999 po
10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
JP Komunala Trbovlje

Št. 46/99 Ob-4751
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, faks 061/731-044.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt na Vegovi uli-
ci v naselju Moravče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prizi-
dek k Osnovni šoli Jurija Vege v naselju
Moravče, Vegova 39, Moravče, in sicer:
A) gradbeno obrtniška dela z zunanjo uredi-
tvijo, B) strojne instalacije, C) elektroinstala-
cije.

Obseg zahtevanih gradbenih in instala-
cijskih del je podrobneje opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša 170,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki morajo po-
nuditi vsa dela, ki so predmet javnega naro-
čila v celoti, torej vsa dela (A, B in C) v
kompletu.

Ponudniki se ne morejo prijaviti za izva-
janje del le za posamezno fazo.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala skladno z razpisno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
razpisano (osnovno) varianto. 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
pričetka del je 20. 8. 1999, objekt naj bo
zgrajen do III. gradbene faze do 30. 11.
1999, dokončanje pa do 30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Moravče, Oddelek za komunalne de-
javnosti, Trg svobode 4, 1251 Moravče.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, na blagajni
Občine Moravče ali na ŽR št.
50120-630-810267, sklic na št.
35100-0056/97.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Moravče, Trg svo-
bode 4, 1251 Moravče, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti na pred-
nji strani, poleg naslova prejemnika, jasno
označene še z napisom “Ne odpiraj – javni
razpis ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
označen ponudnik z naslovom.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 13. uri, Občina Moravče,
Trg svobode 4, Moravče, sejna soba v
pritličju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo se financira iz proračunskih
sredstev.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
izvajalcem sklenil pogodbo, ostale zahteve
so navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: izpolnitev zakonskih pogojev za
izvedbo javnega naročila; dokazila o fi-
nančni sposobnosti, poravnanih obvezno-
stih in zakonitem poslovanju, zagotovila o
kadrih, opremljenosti in prostih kapacite-
tah, potrebnih za izvedbo javnega naročila
in drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

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 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): natanč-
neje so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji, izhodišča pa bodo: plačilni pogoji z mož-
nostjo kreditiranja, ponujena cena, rok iz-
vedbe, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Marjan Bricl, Občina
Moravče, Trg svobode 4, Moravče, tel.
061/731-035.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

18.
Občina Moravče

Ob-4752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, upra-
va Občine Vuzenica, kontaktna oseba An-
gelca Helbl, tel. 0602/791-0200, faks
0602/791-0201.

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

3. Kraj izvedbe del: Vuzenica, Sv. Vid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: črpa-
lišče, vodovodni cevovod Vuzenica.

Ocenjena vrednost del: 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: avgust 1999,
predvideno dokončanje konec leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vu-
zenica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanom ali s
položnico na ŽR 51860-630-25960.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 6. 7. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava občine Vuzenica,
Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 13. uri, na Upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih (0,20), ponudbe-
na cena (0,50), garancijski rok 5%, fiksnost
cen 15%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: opozorilo: naročnik si pridržuje pravico, da
eventualno določi manjši obseg del od razpi-
sanega, z ozirom na razpoložljiva sredstva. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Vuzenica

Št. 012-1/99-13 Ob-4805
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mo-
zirje, faks 063/833-314.

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

3. Kraj izvedbe del: Mozirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: gradbena dela
(mostna konstrukcija in priključna cesta
na most), obrtniška dela in elektro instala-
cijska dela (zunanja razsvetljava mostu)
pri gradnji objekta: Most čez Savinjo pri
Lokah v Mozirju.

Skupna ocenjena vrednost del znaša
85,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek avgust 1999, dokončanje november
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mo-
zirje, tel. 063/833-255 (Janez Janko).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999
vsak delavnik od 8. do 12. ure s predhodno
telefonsko najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT brez projektov, ki so na ogled,
negotovinsko plačilo na žiro račun št.
52810-630-10098, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, 3330 Mozirje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

– v višini 51,000.000 SIT iz občinskega
proračuna za leto 1999,

– v višini razlike do pogodbene vredno-
sti ca. 30,000.000 SIT s kreditom izvajalca
(način plačevanja in roki bodo določeni s
posebno kreditno pogodbo).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za izvedbo vseh raz-
pisanih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno regi-
stracijo za izvedbo vseh razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena,
– rok,
– kreditni pogoji in finančna sposobnost,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov,
– garancija in kakovost izvršenih del,
– dodatne ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled projektov je možen po predhod-
nem dogovoru z Janko Janezom, Občina
Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje,
tel. 063/833-255, faks 063/833-314.

Dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu na osnovi pisnih ali ustnih vprašanj.

17., 18.
Občina Mozirje

Št. 1300 Ob-4814
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. Kraj izvedbe del: 2105 Tezno.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 90 koledarskih 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 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.

11., 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:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne 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 zaporedna številka 6, naj-
več 10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva
sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v pre-
teklih 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 pravočasno izpolnil pogodbenih ob-
veznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil
originalnih dokumentov, ki niso starejši kot
30 dni oziroma notarsko overjene foto-
kopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 28. 6. 1999 ob 11. uri, na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1300 Ob-4815
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. Kraj izvedbe del: Škofja Loka–Trata.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
20,000.000 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: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 60 koledarskih 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 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 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 poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne 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 zaporedna številka 6, največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sesta-
vitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih 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 pravočasno izpolnil pogodbenih obvez-
nosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil origi-
nalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 28. 6. 1999 ob 10. uri, na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1300 Ob-4816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. Kraj izvedbe del: Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
110,000.000 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: takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek 120 koledarskih
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 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT,
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 12. 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 poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
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ali predmet sodne 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 zaporedna številka 6, največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sesta-
vitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 me-
secih 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 pravočasno izpolnil pogodbenih obvez-
nosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil origi-
nalnih dokumentov, ki niso starejši kot 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60 točk, reference 40 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: sestanek 28. 6. 1999 ob 12. uri, na
sedežu družbe.

17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4817
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dominvest, d.o.o., C. m. Tita 18,
4270 Jesenice, faks 064/861-241.

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

3. Kraj izvedbe del: Jesenice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, zaključna obrtniška in instalacij-
ska dela pri gradnji stanovanjskega ob-
jekta Verdnikova 40, Jesenice, ocenjena
vrednost 135,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
leg ponudbe, ki je v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije, ponudijo tudi svo-
jo varianto.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 8. 1999; zaključek del: 15. 6. 2000;
čas izvedbe del: 10 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Do-
minvest, d.o.o., C. m. Tita 18, 4270 Jese-
nice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, z virmanskim
nalogom na žiro račun Dominvest, d.o.o.,
št. 51530-601-13474.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dominvest, d.o.o., C. m.
Tita 18, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 13. uri, Dominvest, d.o.o.,
C. m. Tita 18, 4270 Jesenice – pisarna
direktorja.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 2% ponujene vrednosti, s traja-
njem 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: način
plačevanja je določen v pogodbi in je obvez-
ni sestavni del razpisne dokumentacije.

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:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustreznimi kadri in op-
remo,

– 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: najmanj 60 dni
od dneva, ko poteče rok za oddajo po-
nudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge informacije o naročilu dobijo po-
nudniki na naslovu naročnika pri Noč Zdrav-
ku, univ. dipl. inž. gr.

17., 18.
Dominvest, d.o.o.

Ob-4818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800 in Vodovod-kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks
063/42-50-310.

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

3. Kraj izvedbe del: Spodnja Hudinja v
Celju (Letnarjeva, Jerajeva, Dolharjeva, Pla-
ninčeva, Plankarjeva, Goričanova ulica ter
Ulica ključarja Kožuha).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-

cija vodovoda na Spodnji Hudinji, Duktil
(WRS spoj) DN 100 mm, dolžine 816 m.

Vrednost: 32,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
avgust 1999, rok izvedbe: 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 24. 6. 1999, med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 15.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji
RS za plačilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 7. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Rekonstruk-
cijo vodovoda Spodnja Hudinja – gradbena
dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 13. 7.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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 ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint-venture z naved-
bo 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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni ob-
jekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.

17., 18.
Mestna občina Celje

Ob-4819
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800.

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

3. Kraj izvedbe del: Teharje/Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Teharje, kanal “C”:

– PVC ∅∅∅∅∅ 160 mm, dolžine 2100 m,
– PVC ∅∅∅∅∅ 200 mm, dolžine 200 m,
– PVC ∅∅∅∅∅ 250 mm, dolžine 400 m.
Vrednost: 26,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: dopustne variante
v izbiri cevnega materiala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
avgust 1999, rok izvedbe: 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 24. 6. 1999, med 8. in
10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 15.000 SIT, katerega plačajo na ŽR Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, št. 50700-601-105256, pri Agenciji
RS za plačilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 7. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Kanalizacijo
Teharje – kanal “C” – gradbena dela”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 13. 7.
1999 ob 10. uri, na naslovu: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

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 ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint-venture z naved-
bo 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:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni ob-
jekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/4250-315.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 179170 Ob-4820
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Brežice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nadzi-
dava poslovne stavbe Elektro Celje,
obratovalno območje Brežice –
33,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu Elektro Celje, d.d. – PE Krško, Ce-
sta 4. julija 32, Krško, Aleš Vidic, tel.
0608/2411-795.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238,
sklic na številko 1207-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Celje – javno podjet-
je za distribucijo električne energije, d.d.,

Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 11. uri, Elektro Celje, d.d.,
velika sejna soba, Vrunčeva 2a, IV. nad-
stropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1% od vrednosti
ponudbe ali brezobrestni depozit – sklic na
številko 2657-99.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot v razpisni dokumentaciji.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu Elektro Celje, d.d. – PE
Krško, Cesta 4. julija 32, Krško, Aleš Vidic,
tel. 0608/2411-795.

17., 18.
Elektro Celje, javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje

Št. 344-04/99-5 Ob-4821
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Starše, Starše 93, 2205 Star-
še, tel. 062/688-270, faks 688-059.

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

3. Kraj izvedbe del: občina Starše – de-
mografsko ogrožena območja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a1) preplastitev ceste Rače–Marjeta,
ocenjena vrednost 3,300.000 SIT,

a2) preplastitev ceste Marjeta–Star-
še/stara ulica, ulica za cerkvijo, ocenje-
na vrednost 4,500.000 SIT,

a3) preplastitev ceste ulica Selin-
šek-Finžgar, ulica proti Rošnji, ocenjena
vrednost 3,700.000 SIT,

a4) preplastitev ceste ulica proti Bre-
zuli, ulica Urbanja-Pečnik, ocenjena vred-
nost 5,900.000 SIT,

a5) preplastitev ceste ulica Higl-Pa-
vlin, ulica do Emeršiča, ocenjena vred-
nost 2,200.000 SIT,

a6) preplastitev ceste Prepolska–Tr-
niče–Marjeta, ocenjena vrednost
1,800.000 SIT,

a7) preplastitev ceste k Domu kraja-
nov, ocenjena vrednost 3,700.000 SIT,

a8) preplastitev ceste ulica Var-
žič-Špuraj, Bandur–Drava, ocenjena vred-
nost 1,800.000 SIT,

a9) ureditev ulice proti Žgajnerju,
ocenjena vrednost 2,900.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponu-
di vsako delo posamezno, po sklopih ali za
vse skupaj.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika za vsak posame-
zen projekt.

(c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala skladno z razpisno dokumentacijo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
julij 1999, dokončanje del: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
ninvest, Gregorčičeva 19, 2000 Maribor,
Teja Strdin, soba 309/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Staninvest, 51800-601-11903.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 7. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 13. 7. 1999 ob 9. uri, na naslovu:
Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, v
sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
predložiti bančno garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo 15. 8. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
60 dneh od izstavitve situacije.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s ponudbo pri Bojanu Grusu,
tel. 062/688-270.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
namera o javnem naročilu predhodno ni bila
objavljena.

18.
Občina Starše

Ob-4822
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Župnija sv. Jurija, 6330 Piran, IX.
korpusa 25, tel. 066/73-068.

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

3. Kraj izvedbe del: cerkev sv. Jurija v
Piranu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena sanacija zidov s kamnitimi elemen-
ti in zamenjava stavbnega pohištva.

Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico, da sklene
pogodbo z izbranim ponudnikom v zmanj-
šanem obsegu del.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant je možna.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka del je po podpisu pogod-
be, za dokončanje del je predvideno 120
dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Žu-
pnija sv. Jurija (kontaktna oseba Bojan Rav-
bar), 6330 Piran, IX. korpusa 25, tel.
066/73-068.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko zahteva vsak delovni dan od
14. do 26. 6. 1999, med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti na podlagi predložitve naka-
zila o plačilu 5.000 SIT, na naročnikov ŽR
51400-620-63-05-1202111-8395/82.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane najkasneje do 5. 7.
1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: polni naslov, kamor je treba
predložiti ponudbo, je naveden v 1. in
7. točki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 7. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bianco
menico z menično izjavo v višini 10% od
ponudbene vrednosti, kot garancijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisnimi
pogoji.

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:

– izpisek sodne registracije, veljavne ob
predaji ponudbe,

– podatki o kapacitetah in njihovi zase-
denosti ter razpoložljivih kadrih in njihova
strokovna usposobljenost,

– podatki o referencah izvedenih gradbe-
no sanacijskih del na kulturnih spomenikih,

– izjava ponudnika, da je ob zaključku
zadnjega trimesečja posloval uspešno ozi-
roma da je imel pozitivno bilanco,

– pisna informacija Agencije za plačilni
promet o solventnosti in boniteti ponudnika
(priložiti obrazce, ki ne smejo biti starejši od
30 dni pred zaključkom razpisnega roka).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do sklenitve pogod-
benih del.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije so na razpolago
na naslovu naročnika (1. točka).

Naročnik si pridržuje pravico, da sklene
pogodbo z izbranim ponudnikom v zmanj-
šanem obsegu del.

Ponudbe morajo biti poslane v zapeča-
teni kuverti in jasno označene z napisom
“Ponudba – ne odpiraj!”.

17., 18.
Župnija Sv. Jurija, Piran

Ob-4836
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Cerov Log.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Cerov Log – II. faza.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
10,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 8. 1999, konec del: 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 15.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za vodovod Cerov Log – II. faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 6. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba: ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ugodna cena.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 2.0.-1895/99 Ob-4837
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14822.

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

3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Zidani Most–Šentilj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a1) sanacija podpornega zidu od km
507+600 do km 507+956 (Zidani
Most–Rimske Toplice) železniške pro-
ge Zidani Most–Šentilj.

Ocenjena vrednost del je 90 mio SIT.
a2) sanacija opornega zidu od km

597+975 do km 598+095 (Maribor–
Šentilj) železniške proge Zidani Most–
Šentilj.

Ocenjena vrednost del je 15 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki lahko odda-
jo ponudbe za oba ali pa za posamezen del
razpisa pod točko 4a.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe del je:

6.1. 3 mesece,
6.2. 6 tednov.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/29-14-592.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 7. 1999.

(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.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 13. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1999 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic (ste-
klena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
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 na
podlagi zakona o poroštvu RS za obvezno-
sti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova po-
sojil (Ur. l. RS, št. 31/99), v skladu z dolo-
čili zakona o izvrševanju proračuna RS, na-
vodili o izvrševanju proračuna in skladno 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 more-

bitnih podizvajalcev – 30%,
– krajši rok dokončanja del – 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 1/99 Ob-4838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška 3,
3320 Velenje, faks 063/854-641.

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

3. Kraj izvedbe del: v objektu Rdeče dvo-
rane v Velenju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del v obsegu projekta za preureditev de-
la Rdeče dvorane (balkona jug) v mini
dvorano za borilne veščine in aerobiko.

Ocenjena vrednost javnega naročila –
celote: 8,000.000 SIT.

Posamične oddaje delov ne bo.
(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.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 7. 1999, dokončanje del: 25. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mar-
jan Klepec, ŠRZ Rdeča dvorana, Šaleška
3, 3320 Velenje, tel. 063/855-741, faks
063/854-641.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 6. do
24. 6. 1999, v času od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v vrednosti 10.000
SIT nakažite na ŽR ŠRZ Rdeča dvorana, št.
52800-603-38589, sklic na številko
00-1127100. PD je zajet v ceno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 6. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ŠRZ Rdeča dvorana, Ša-
leška 3, prevzemnik Marjan Klepec ali Vu-
grinec Alenka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 6. 1999 ob 12. uri, sejna soba Rdeče
dvorane.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti ponudnika (ce-
na brez PD), z veljavnostjo do 31. 8. 1999.

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

morejo umakniti ponudbe: 28. 6. 1999 po
9. uri.

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

Merilo Teža

Cena in plačilni pogoji 60%
Reference ponudnika na enakih
ali podobnih delih v zadnjih 4 letih 20%
Tehnološka opremljenost izvajalca
Reference kadrov 10%
Finančna moč podjetja 10%
Skupaj 100%

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– za ekonomsko-komercialni del pri Mar-
janu Klepcu, tel. 063/855-741, faks
063/854-641;

– za tehnični del pri Miroslavu Bukviču,
univ. dipl. inž. gr., tel. 063/4203-673, faks
063/882-262.

17., 18.
Športno rekreacijski zavod

Rdeča dvorana, Velenje

Št. 011-04-20/98  Ob-4844
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze -
Direkcija  RS  za  ceste,  Ljubljana,  Tr-
žaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kostel.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
brežin Petrina-Mirtoviči, II. faza na cesti
R3-657/1345.

Ocenjena vrednost del:
33,900.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Sanacija brežin Petrina-Mirtoviči, II. faza na
cesti R3-657/1345.” -B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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 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.

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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Batistič, univ. dipl. inž. grad. Družba za dr-
žavne 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 odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št 24 z dne
9. 4. 1999 pod št. Ob-2532.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4845
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:Ministrstvo za promet in zveze-Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Škofljica-Šmarje
Sap.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova že-
lezniškega podvoza v Škofljici na cesti
G2-102/216.

Ocenjena vrednost del:
36,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 7. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19 a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj! Ponudba za
“Obnova železniškega podvoza v Škofljici
na cesti G2-102/216.”-B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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 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.

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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Batistič, univ. dipl. inž. grad. Družba za dr-
žavne 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 odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen dne 16. 4. 1999 pod št.
Ob-2774.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Tržič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
plazu Leše na cesti R3-638/1132.

Ocenjena vrednost del:
32,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 7. 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“Sanacija plazu Leše na cesti
R3-638/1132.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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 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.

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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, univ. dipl. inž. geol. Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo

ponudniki obveščeni o izidu javnega razpi-
sa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen dne 16. 4. 1999 pod št.
Ob-2775.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Trava-Podplanina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: moderni-
zacija R3-653 (373) odsek 1364Tra-
va-Podplanina.

Ocenjena vrednost del:
200,000.000 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
dokončanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje do
31. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 7. 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
Modernizacija R3-653 (373) odsek 1364
Trava-Podplanina.”-M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 1999
od 13. 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 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi dokumentacijo in iz-
polniti obrazce zahtevane v razpisni doku-
mentaciji (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje,
Miloš Dernovšek, inž. grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300.

17. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

18.
19.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Črnolica-Lesično.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odprava
posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november
1998) na cesti R 423/1281 Črnolica-Le-
sično.

Ocenjena vrednost del:
33,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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-
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mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 423/1281 Črnolica-Le-
sično.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7. 1999
ob 11. 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih 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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu:  strokovne  informacije  posredu-
je  Brane  Vlaj,  univ.  dipl.  inž.  geol.
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 odpiranja
ponudb.

17.
18.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Plave-Gonjače.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odprava po-
sledic neurij, plazenja tal in poplav (za
obdobje september-november 1998) na
cesti R 612/1042 Plave-Gonjače.

Ocenjena vrednost del:
25,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV,
kontaktna 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 612/1042 Plave-Gonja-
če.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7. 1999
ob 13. 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 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.

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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, univ. dipl. inž. geol. Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpi-
sa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4850
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Stahovica-Črnivec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: od-
prava posledic neurij, plazenja tal in
poplav (za obdobje september-novem-
ber 1998) na cesti R 225/1084 Staho-
vica-Črnivec.

Ocenjena vrednost del:
33,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV,
kontaktna 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 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
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“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 225/1084 Stahovica-Čr-
nivec.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7. 1999
ob 10. 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih 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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol. 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 odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4851
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje-Šmarjeta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: od-
prava posledic neurij, plazenja tal in
poplav (za obdobje september-novem-
ber 1998) na cesti G 5/328 Ce-
lje-Šmarjeta.

Ocenjena vrednost del:
23,500.000 SIT.

(b), (c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti G 5/328 Celje-Šmarje-
ta.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 7. 1999
ob 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 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.

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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol. 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 odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Ročinj-Lig.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odprava
posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november
1998) na cesti R 605/5701 Ročinj-Lig v
km 6.100.

Ocenjena vrednost del:
29,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 605/5701 Ročinj-Lig v
km 6.100.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7. 1999
ob 13. 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
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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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih 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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol. 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 odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4853
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Ročinj-Lig.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odprava
posledic neurij, plazenja tal in poplav
(za obdobje september-november
1998) na cesti R 605/5701 Ročinj-Lig v
km 4.300.

Ocenjena vrednost del:
24,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-
ba za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna

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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 605/5701 Ročinj-Lig v
km 4.300.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7. 1999
ob 11. 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 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo  kot  posamezni  izvajalec  oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z op-
redelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol. 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 odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98  Ob-4854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Drtija-Izlake.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: od-
prava posledic neurij, plazenja tal in
poplav (za obdobje september-novem-
ber 1998) na cesti R 415/1217 Drtija
Izlake.

Ocenjena vrednost del:
13,000.000 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. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 2 meseca
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 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 račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 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
“Odprava posledic neurij, plazenja tal in po-
plav (za obdobje september-november
1998) na cesti R 415/1217 Drtija-Izla-
ke.”-B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 7. 1999
ob 10. 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
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34/98 in 91/98 in na njegovi podlagi izda-
nih 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 sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Brane Vlaj, univ. dipl. inž. geol. Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
tel. 061/178-8300. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpi-
sa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 40310/0007/99 07 Ob-4859
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22010, faks
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: OŠ Mar-
tina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor,
gradnja plinske kotlarne – ocenjena vred-
nost je 19,000.000 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
10. 8. 1999, zaključek do 25. 9. 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.
062/2201-315.

(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 na ŽR št.
51800-630-25505, v višini 5.000 SIT, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – OŠ Martina Konšaka – gradnja plinske
kotlarne”.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 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 vrednosti javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po začasnih mesečnih si-
tuacijah v roku 60 dni od dneva izstavitve
situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba v skladu z 61. čle-
nom zakona o javnih naročilih.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 5. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 353-20-12/99-1850-60 Ob-4860
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, za katero vodi investicijo Komu-
nalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, kontaktna oseba
Alenka Juratič, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor, tel. 2201-415, faks 226-551, soba
št. 108.

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

3. Kraj izvedbe del: mestna četrt Stu-
denci, po ulicah – del Marksove, Radova-
nove, Svarunove, Irenine, 850 m).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja sekundarne kanalizacije z ureditvijo
cest in hišnih priključkov ter sanacijo
obstoječega vodovoda v Mestni četrti
Studenci, v dolžini 850 m.

Ocenjena vrednost del je 72 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. avgust
1999 oziroma 70 delovnih dni od podpisa
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ul. 40, soba 106 ali 108/I.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 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: 12. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/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 okvirne vrednosti javnega naročila.
Trajanje garancije 40 dni po sprejetju sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika d.o.o., d.d., s.p.
Finančno-poslovne in tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

Vrsta Teža

Reference pri podobnih delih 0,50
Ponudbena cena 0,30
Opremljenost z mehanizacijo 0,10
Zasedenost kapacitet 0,10

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Komunalna direkcija

Ob-4861
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, upra-
va Občine Vuzenica, kontaktna oseba An-
gelca Helbl, tel. 0602/791-0200, faks
0602/791-0201.

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

3. Kraj izvedbe del: Vuzenica, Sv. Vid.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: črpa-
lišče, vodovodni cevovod Vuzenica.

Ocenjena vrednost del: 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: avgust 1999,
predvideno dokončanje konec leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vu-
zenica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 6. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 8.000 SIT, z virmanom ali splo-
šno položnico na ŽR 51860-630-25960.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 6. 7. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava Občine Vuzenica,
Mladinska 1, 2367 Vuzenica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 13. uri, na Upravi Občine
Vuzenica, Mladinska 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
poslovne, tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih (0,20), ponudbe-
na cena (0,50), garancijski rok 5%, fiksnost
cen 15%, dodatne ugodnosti 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: opozorilo: naročnik si pridržuje pravico,
da eventualno določi manjši obseg del od
razpisanega, z ozirom na razpoložljiva sred-
stva. V navedenih primerih ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega.

17., 18.
Občina Vuzenica

Št. 2027-99 Ob-4862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
Savinjska cesta, 1420 Trbovlje, faks
0601/27-592.

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

3. Kraj izvedbe del: kolektor ob Tr-
bovljščici Sušnik – Zavrašek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja glavnega zbirnega kolektorja v Tr-
bovljah.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
90,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 9. 1999
do 1. 12. 1999 približno 1/3, ostalo v letu
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., kon-
taktna oseba Ivi Lanišnik, tel. 0601/53-100,
faks 0601/27-592, tajništvo podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-

tacija je na razpolago tri dni pred zaključ-
kom oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Upoštevana bodo naka-
zila na ŽR: 52700-601-11576, pri APP Po-
družnica Trbovlje, ali gotovinska vplačila na
blagajni JP Komunale Trbovlje, d.o.o.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420
Trbovlje, v tajništvo podjetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. julija 1999
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ko-
munala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta, Tr-
bovlje, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost mora biti do 12.
septembra 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
obračun in plačilo po mesečnih situacijah.

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: v
skladu s 40. členom ZJN. Detajlno je to
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po preteku roka
za oddajo ponudbe, to je 12. julij 1999 po
10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 351-03-5/99 Ob-4863
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela na adapta-
ciji pisarn za potrebe Okrožnega in Okraj-
nega sodišča v Novem mestu. Ocenjena
vrednost del za celoto je 40,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi: kompletna gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
dene primopredaje pogodbenih del je
15. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, soba 68/II, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25 oziroma Anton Gruden,
tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 7. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS Ministrstvo za pravosod-
je, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v prime-
ru osebne predaje ponudbe pa na isti na-
slov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 7. 1999 ob 10. uri, v prostorih RS Mi-
nistrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe,

b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
5% pogodbene vrednosti, katero bo izbra-
ni ponudnik predložil v 10 dneh po podpi-
su pogodbe. Veljavnost garancije mora biti
še tri mesece po uspešni primopredaji iz-
vršenih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvršena dela se bodo plačevala po meseč-
nih situacijah v skladu s planom izvajanja
del, ki je obvezna priloga pogodbe, v roku
60–90 dni po prejemu in potrditvi meseč-
nih sitaucija s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna 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:
pravna oseba, fizična oseba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 60 dni šteto od dneva odda-
je ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije: RS Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, Tadej Weilguny, tel. 061/178-54-25,
faks 061/178-55-96.

17., 18.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 156/99 Ob-4889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: v jami Senovo na k.
275 m.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va trajne podgradnje drenažnega pre-
kopa na k. 275 m.

Ocenjena vrednost dodeljenega naroči-
la v celoti je: 29,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
avgust 1999, končanje del september
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
Senovo, Olga Božičnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51600-601-24464 sklic na št.
1201-12029.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Olgi Božičnik do 19. 7.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” z
navedbo številke Uradnega lista RS in šte-
vilke objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, Titova 106, Senovo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponujenih del. Na-
ročnik bo ponudnikom vrnil bančno garan-
cijo po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom oziroma ob izteku roka njene
veljavnosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo opravljala z mesečnimi situacijami
skladno z dejansko opravljenimi deli.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jam-
stvom.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri Dra-
gu Klanščku, dipl. inž. rud.

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

čilo je bil objavljen dne 13. 2. 1999 pod št.
40/99-234.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 89/99 Ob-4890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijsko gozdarska zadruga Preva-
lje, Trg 67, Prevalje, faks 0602/31-061.

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

3. Kraj izvedbe del: na posameznih kme-
tijah v Mežiški dolini.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
dela pri agromelioracijah na površini
179,92 ha, ocenjena vrednost celote je
29,135.800 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti niso vključeni.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1.
avgusta 1999, zaključek 1. maj 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijska svetovalna služba Trg 67, Pre-
valje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
zati na Ž.R. KGZ Prevalje, št.
51830-601-13250.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno 25. 6. 1999
do 10. ure dopoldne.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. junij 1999, ob 12. uri na sedežu Kmetij-
sko gozdarske zadruge, Prevalje Trg 67,
Prevalje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v tem postopku niso zahtevana.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih me-
sečnih sitaucijah v roku 60 do 90 dni.

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:
zahteve so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. avgust 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri kont.
osebi mag. Pratnekar Jožetu, dipl. inž. agr.
tel. 0602/340-230 ali pri Golob inž. Vinko-
tu, tel. 0602/340-231, vsak dan med 10.
in 12. uro.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Kmetijsko-gozdarska

zadruga Prevalje, z.o.o.

Ob-4910
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica, tel. 861-090, faks 861-091.

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

3. Kraj izvedbe del: kompleks Marof v
Ribnici.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: ojačitveno
sanacijska dela stavbe v kompleksu Ma-
rof v Ribnici - I. faza.

Ocenjena vrednost celote je
14,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 8.
1999, zaključek 31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Rib-
nica, Oddelek za okolje in prostor, kontakt-
na oseba Alojz Levstek, gr. teh. tel.
861-090.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 28. 6. 1999
vsak delavni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 10.000 SIT - plačilo z virma-
nom na žiro račun Občine Ribnica št.
51310-630-12019 s pripisom “razpisna
dokumentacija - Marof“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 7. 1999 do 10. ure
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno prte-
ložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije.

9. Datum , čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 6. 7. 1999 ob 11. uri v sejni sobi
občine Ribnica, Gorenjska ceta 3, 1310
Ribnica.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanjresnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede finansiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: mesečne situacije v skladu s po-
godbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registruirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumentaci-
jo in dokazila, zahtevana z razpisno doku-
mentacijo.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Občina Ribnica

Št. 13/661 Ob-4913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, faks 064/373-167.

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

3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prepla-
stitev atletske steze na stadionu Stanko
Mlakar. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del: 31. julij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, tel. 064/373-190 – Mirko Rakuš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 6. 1999
(dan objave v Uradnem listu RS), od 9. do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113, ali na blagajni MO
Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 1. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, v sprejemni pisarni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 1. 7. 1999 ob 13. uri, na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu
pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih ob-
veznosti, rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal garancijo banke v znesku 15% vred-
nosti pogodbeno oddanih del.

11., 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:

– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,

– finančna usposobljenost ponudnika
(BON 1, BON 2, BON 3),

– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje

garancije ponudbe in izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: interesenti si lahko predmet razpisa
ogledajo vsak dan od 10. do 12. ure, na
športnem objektu stadion Stanko Mlakar.
Druge informacije lahko dobijo dnevno po
objavi na tel. 064/373-190, pri Mirku Ra-
kušu.

17., 18.
Mestna občina Kranj

Št. 2944-99 Ob-4939
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, faks
061/189-73-47.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, poslovna
stavba Dunajska 106/VII.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: preno-
va pisarniških prostorov;

Obseg del:
– gradbeno – obrtniška dela,
– elektroinštalacijska dela,
– hlajenje in prezračevanje prostorov.
Ocenjena vrednost del: 30 mio SIT.
Dela se oddajajo kot celota.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del in

dokončanja del: konec julija 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 18. 6.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 50.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, številka: 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 1. 7. 1999, do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba –
VII. nadstropje – Ne odpiraj!“ in točnim na-
slovom 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:
6. 7. 1999 ob 12. uri, v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra Ljubljana, Dunajska
106/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti v ponudbi bančno garan-
cijo v znesku 300.000 SIT, z veljavnostjo
45 dni od dneva 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
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse zahteve glede finančno poslovnih in teh-
ničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila: merila

za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ce-
na, rok izvedbe del, reference in posebne
ugodnosti.

16. Druge informacije o naročilu:
Na morebitna pisna vprašanja v zvezi z

razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki bodo prispela do vključno 23. 6. 1999,
na naslov zavoda, faks 061/189-73-47, bo
naročnik pisno odgovoril do vključno 28. 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 od
odpiranju ponudb izločila.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisa-
nih del obveščeni pisno do vključno 21. 7.
1999.

17., 18.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 62/99 Ob-4945
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Center šolskih
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in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
1000 Ljubljana, telefaks 061/131-00-94 s
soinvestitorjem Občino Zreče.

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

3. Kraj izvedbe del: Gorenje – Občina
Zreče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih GOI del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično:

1. gradbenoobrtniška dela z oko-
ljem,

2. elektroinstalacijska dela,
3. strojnoinstalacijska dela;

256,000.000 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali vse skupaj:

1. 215,000.000 SIT,
2. 15,000.000 SIT
3. 26,000.000 SIT.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost va-
riant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 1999 in dokončanje junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt MR inženiring, d.d., 2000 Maribor, Sve-
tozarevska 10, soba 411, Branka Škerget,
tel. 062/229-70-30, faks 062/225-569.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999
vsak delovnik od 8. do 12. ure (projekti na
vpogled).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 51800-601-10612, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura , do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt MR, inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, 2000 Maribor, IV. nad-
stropje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999, ob 13. uri, Projekt MR, inže-
niring, d.d., Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: brezpogojna bančna garancija
plačljiva na prvi poziv za resnost ponudbe,
v višini 10% vrednosti naročila, z veljav-
nostjo do izročitve bančne garancije za do-
bro izvedbo del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

Plačilo situacije 90 dni po izstavitvi. Ce-
lotna investicija bo izplačana v 4 letih po
tranšah:

– leto 1999: 26%,
– leto 2000: 33%,
– leto 2001: 31%,
– leto 2002: 10%.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: sklenjene pisne po-
godbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna ali fizična oseba, ki ima ustrez-
no registracijo za izvedbo vseh razpisanih
del in tehnične ter finančne sposobnosti
zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena: 40%,
– plačilni pogoji: 5%,
– reference ponudnika in podizvajalcev:

15%,
– finančna usposobljenost: 10%,
– garancija na kakovost izvršenih del: 5%,
– osebne reference kadrov: 5%,
– rok: 5%,
– dodatne ugodnosti: 15%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na istem
naslovu kot dokumentacija na podlagi pi-
snih vprašanj oziroma vprašanj po telefak-
su, ki prispejo v 20 dneh po objavi. Odgo-
vori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena
Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.

18.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 30/1-99-7 Ob-4958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Ko-
čevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

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

3. Kraj izvedbe del: Kočevje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja I. faze vročevoda DN 200, ocenjena
vrednost 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: po razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 8. 1999
do 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,
Tesarska 10, 1330 Kočevje pri Urši Butala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT je potrebno pla-
čati na ŽR št. 51300-601-10238 pri APP
Kočevje ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 2. 7. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., tesarska 10,
1330 Kočevje (z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba vročevod”).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 10.30, v prostorih Komuna-
le Kočevje, d.o.o.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razapisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 41405-3/99 Ob-4961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, 066/746-305.

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

3. Kraj izvedbe del: objekti družbenih de-
javnosti na območju občine Piran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
investicijsko vzdrževalnih delih.

Ocenjena vrednost celote 19 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: oddaja del po posameznih
objektih ali vrstah del.

(c)
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 10. 7. 1999
do 25. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za gospodarske dejavnosti
- tajništvo, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije 10.000 SIT; način plačila: virmansko
na ŽR št. 51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, tajništvo Ura-
da za gospodarske dejavnosti, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena s pripisom: Ne
odpiraj - Ponudba investicijsko vzdrževalna
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dela šol, vrtcev. Na hrbtni strani mora biti
popoln naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: Občina
Piran, mala sejna dvorana dne 28. 6. 1999
ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevna:
bančna garancija za resnost ponudbe 3%
od vrednosti ponujenih del, nepreklicna
bančna garancija na prvi poziv v času traja-
nja 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
(ponudniki) bo sklenjena pogodba za izved-
bo del.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 6. 1999 do
8.30.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference 15%,
– finančna sposobnost in kreditni pogoji

20%,
– rok 5%,
– dodatne ugodnosti 10%.
Morebitne druge informacije o naročilu:

navedene v razpisni dokumentaciji.
16. , 17.

Občina Piran

Št. 1550/99 Ob-4967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Žabja vas, Novo me-
sto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Žabja vas.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
21,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 8. 1999, zaključek del 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor
razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Andreja
Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za kanalizacijo Žabja vas”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 14. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 6. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba: ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ugodna cena.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

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

Preklic

Št. 110-1/99 Ob-4973
Družba za avtoceste v Republiki Sloveni-

ji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje objavo javnega razpisa
za AC Fram–Slivnica–BDC; monitoring vod,
Ob-4421, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.

Ponovljena, popravljena objava bo ob-
javljena dne 11. 6. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Razveljavitev

Ob-5004
Na podlagi tretjega odstavka 66. člena

zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti razveljavlja javni razpis za sofinancira-
nje projektov “Avtomatizacija in informatiza-
cija proizvodno tehnoloških procesov v pod-

jetjih z delovno intenzivno dejavnostjo”, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 13. 2.
1999, Ob-990.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Št. 414-05-13/99 Ob-4746
1. Naročnik, poštni naslov, štev. telefak-

sa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba Zden-
ka Bosak, 062/799-01-10.

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

3. Kraj izvedbe del: Kidričevo, Kungota
pri Ptuju, Pleterje, Pongrce, Cirkovce, Str-
nišče, Apače, Lovrenc na Dravskem polju.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena de-
la se bodo oddala v celoti ali po delih.

Orientacijska vrednost je 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Variante bodo sprejemljive glede

na razpoložljiva sredstva.
(b) Naročnik si pridržuje pravico odločati

se za manjši obseg del od razpisanega, ozi-
roma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
9. 8. 1999, dokončanje del 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, predložitev potrdi-
la o plačilu, na račun številka: 52400-630-
20759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ulica Bo-
risa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 19. 7. 1999 ob
12. uri na naslovu naročnika v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

Garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% velja 60 dni po preteku pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: način plačila po posameznih situaci-
jah, rok plačila 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: Upoštevajo se merila v
razpisnih pogojih (končna cena, plačilni po-
goji, reference ponudnika).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge morebitne informacije o naročilu
lahko dobite pri tajniku občine Janku Her-
tiš, telefon 062/799-06-10 ali na sedežu
Občine Kidričevo.

Občina Kidričevo

Št. 414-04-13/99 Ob-4747
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Zdenka Bosak, 062/799-01-10.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje prevozov predšol-
skih (mala šola) in osnovnošolskih otrok v
Občini Kidričevo in osnovne šole Dr. Ljudevi-
ta Pivka Ptuj, v šolskem letu 1999/2002.

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT (devet milijonov tolarjev).

4. Kraj izvedbe: območje Občine Kidri-
čevo in Ptuja.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za posamezno storitev (relacijo) prevozov
osnovne šole.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in

dokončanja storitve: začetek storitve je 1. 9.
1999, dokončanje storitve 30. 6. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 29. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, predložitev potrdi-
la o plačilu, na račun številka: 52400-630-
20759.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “Ponudba -
Ne odpiraj” in številka Uradnega lista RS ter
navedba predmeta naročila. Ponudba se od-
da po pošti ali na Občini Kidričevo, Ul. Bori-
sa Kraigherja 25, 2325, prevzemnica je
Zdenka Bosak.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 7. 7. 1999 ob
12. uri na naslovu naročnika v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

Garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% velja 30 dni po preteku pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: naročnik bo poravnal storitev v roku
30 dni po izstavljenem računu za pretekli
mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis 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:
upoštevajo se razpisni pogoji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: upoštevajo se merila v
razpisnih pogojih (končna cena, plačilni po-
goji, reference ponudnika, kvaliteta vozila).

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge morebitne informacije o naročilu
lahko dobite pri tajniku občine Janku Her-
tiš, telefon 062/799-06-10 ali na sedežu
Občine Kidričevo.

Občina Kidričevo

Št. 71/99 Ob-4753
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-
sta 5, Zagorje ob Savi.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: varstveno delovni cen-
ter Zagorje ob Savi, izdelava projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za iz-
vedbo.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
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: ni.

(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: naročnik bo vse razpisane
storitve oddal v paketu enemu izvajalcu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive, oziroma je treba spoštovati določi-
la in izhodišča sprejetega zazidalnega načr-
ta za območje, kjer bo objekt lociran.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: julij–september 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagor-
je ob Savi (tel. 0601/64-083, 041/650-806),
kontaktna oseba Ludvik Fain.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni od izida raz-
pisa v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52720-601-12900, IN-TACT, d.o.o., Za-
gorje ob Savi.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele 30 dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, do 12.
ure (kolikor je ta dan dela prost dan, se
upošteva prvi naslednji delovni dan).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. juli-
ja 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti poln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji dan po končanem roku za oddajo
ponudb ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zagor-
je ob Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.

12. 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 in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje v 60
dneh po uradnem prejemu računa v skladu
z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni možno.

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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni po
odpiranju.

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

– reference podjetja in kadrov: 40%,
– ponujena cena: 30%,
– finančno sposobnost: 15%,
– posebne ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ni bil izveden.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 36101/15/99120 Ob-4754
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, faks 063/484-559.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov Mestne občine Celje in oskrba s
pripadajočim čistilnim materialom in či-
stilnimi sredstvi.
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Ocenjena vrednost naročila je
16,000.000 SIT/leto.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Mest-
ne občine Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje del čiščenja poslovnih prostorov, ima-
jo ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja.

(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 36 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, tajništvo občinske
uprave, soba 11-I/S, pri Jožici Brglez.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 6. 1999, z
dokazilom o plačilu zneska za razpisno do-
kumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.500 SIT z virmanom na
žiro račun št. 50700-630-7010105.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti, ne glede na način posredova-
nja, do 1. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, tajniš-
tvo občinske uprave, soba 11-I/S, pri Jožici
Brglez.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 9. uri, v stranski dvorani Na-
rodnega doma.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena, plačil-
ni pogoji, reference, ostale ugodnosti).

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije o naročilu se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, pri Valeriji Kmecl,
tel. 063/484-822.

19., 20.
Mestna občina Celje

Št. 35104-1/98-130 Ob-4802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
Kočevje, telefaks 061/855-531.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje rednih in
urgentnih opravil vzdrževalnih in manj-

ših investicijskih vzdrževalnih del v sta-
novanjskih in poslovnih prostorih v
upravljanju Občine Kočevje.

Ocenjena vrednost del 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: objekti v občini Ko-

čevje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

– manjša gradbena in obrtniška dela (zi-
darska dela, tesarska in krovska dela, vo-
dovodna dela, kleparska dela in mizarska
dela),

– manjša strojnoinstalacijska dela (ogre-
vanje),

– elektroinstalacijska dela.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek dela: avgust
1999, trajanje naročila 1 leto z možnostjo
podaljšanja še za eno leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Kočevje, Oddelek za gospo-
darstvo, turizem in gospodarske javne
službe, Ljubljanska 26, Kočevje, kont. ose-
ba Marko Lovko tel. 061/851-343, faks
061/855-531.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
ŽR 51300-695-10077 pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba ne odpiraj –
Vzdrževalna dela”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti skupnih del, 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: skladno z zakono-
dajo o izvrševanju in plačevanju iz proraču-
na RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pijo kot posamezniki ali kot skupina izvajal-
cev s sklenjenim dogovorom o skupnem
nastopanju in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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
predložiti in izpolniti vse dokumente in obraz-
ce, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe od 2. 7. 1999 od
9. ure naprej.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
55%, strokovna usposobljenost in referen-
ce, ter tehnična opremljenost 10%, rok iz-
vedbe 15%, fiksnost cen 15%, plačilni po-
goji 5%.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Kočevje, Oddelek za gospodarstvo, turi-
zem in gospodarske javne službe, Ljubljan-
ska 26, Kočevje, kont. oseba Marko Lovko
tel. 061/851-343, faks 061/855-531.

19., 20.
Občina Kočevje

Ob-4803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 123, Krško, faks 0608/21-528.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje ob-
jektov NEK, ocenjenja vrednost
80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne, po razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni doku-
mentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek: predvideno
1. 10. 1999, zaključek: 3 leta po začetku.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nu-
klearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
Krško, nabava - domača nabava, soba 228.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, Krško, soba 235 - pošta.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 11. uri v Nuklearni elektrar-
ni Krško (soba 223).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 5%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do skleni-
tve pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.



Stran 3126 / Št. 44-45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

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: 23. 7. 1999
po 13. uri.

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

– cena – 35%,
– kvaliteta varovanja, razpoložljivost, za-

menljivost – 35%,
– reference ponudnika – 25%,
– finančna moč podjetja – 5%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za strokovni del: Ivan Lubšina, tel.

0608/242-509, faks: 0608/21-528,
– za komercialni del: Miroslav Bračun,

tel. 0608/242-181, faks 0608/21-528.
19., 20.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 343-3/99-133 Ob-4804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
Kočevje, tel. 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 1. alinea 1. točke, 3. čle-
na ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za vzdr-
ževalna dela na gozdnih cestah v držav-
nih gozdovih.

Ocenjena vrednost vseh del je
45,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del, glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe: gozdne ceste na ob-
močju občine Kočevje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odred-
ba o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 58/94) in uredbe o pristojbini za vzdrže-
vanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 30. 11. 1999, z mož-
nostjo podaljšanja naročila.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje,
pri Borutu Kočevarju, tel. 061/ 851-390.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 7. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 51300-630-10077 – občinski
proračun pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do 8.
ure v zapečateni ovojnici, z napisom “Javni
razpis – Vzdrževalna dela na gozdnih ce-
stah v državnih gozdovih, z navedeno števil-
ko objave v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26, Kočevje
(soba št. 27).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: zakon o izvrševa-
nju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Kočevje, Borut Hočevar - tel.
061/851-390.

Dosedanji upravljalec gozdov lahko na
podlagi določil zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 1/96), pri
izbiri izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v
določenem kompleksu državnih gozdov,
pod enakimi pogoji uveljavlja prednostno
pravico.

19., 20.
Občina Kočevje

Št. 64000-11/99 Ob-4829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, Sv.
Ana v Slov. goricah, telefaks 062/732-333.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo Sveta
Ana s pdružnično šolo Lokavec za šol-
sko leto 1999/2000.

Prevozi potekajo na treh relacijah:
a) Sveta Ana–Zg. Bačkova–Froleh–Sve-

ta Ana 11 km,
b) Sveta Ana–Žice–Ledinek–Trate–Lo-

kavec–Rožengrunt–Sveta Ana 24 km,
– c) Sveta Ana–Froleh–Zg. Ščavnica–Dra-

žen Vrh–Ledinek–Žice–Sveta Ana 21 km.

Za vsako relacijo se dnevno opravita dve
vožnji.

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov le za eno relacijo, za dve rela-
ciji ali za vse tri relacije.

Ocenjena vrendost naročila je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje občine Sveta
Ana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je z zakonom
vezana na fizično ali pravno osebo, ki oprav-
lja dejavnost prevoza v cestnem prometu in
sicer na poklic voznika avtobusa.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), zakon o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje prevozov le za eno relacijo,
za dve relaciji ali za vse tri relacije.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sne variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s
pričetkom 1. 9. 1999 in zaključkom 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Sveta Ana, Sv. Ana
17, Sv. Ana v Slov. goricah ob predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa do vključno 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Sveta Ana št.
51850-630-26042.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo pi-
sne ponudbe, ki bodo predložene do vključ-
no 2. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana
17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj,
ponudba za šolske prevoze” in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
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be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1999 ob
9. uri v sejni sobi Občine Sveta Ana, Sv.
Ana 17, Sv. Ana v Slov. goricah.

Odpiranje ponudb bo izvedla razpisna
komisija za šolske prevoze. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpi-
ranju, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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 (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Sveta Ana

Št. 350-01-2/99-21 Ob-4830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
Dravograd, faks 0602/83-284.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske
dokumentacije za investicije iz proraču-
na Občine Dravograd v vrednosti ca.
230 mio SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Občina Dravograd.
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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN, ZIP,
navodilo o pripravi tehnične dokumentacije.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pogodba.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 30. 6. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 11. uri, Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 9. člen ZIP.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 10. 7. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

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

18., 19., 20.
Občina Dravograd

Št. 713/99 Ob-4831
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za usposabljanje invalidne mla-
dine Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, tel.
061/817-444, telefaks 061/817-666.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi gibalno ovira-
nih učencev in dijakov na področju RS s
prilagojenim vozilom.

a) Dnevni prevozi
b) Vikend prevozi v smeri:
b

1
 - Kamnik–Maribor,

b
2
 - Kamnik–Ptuj,

b
3
 - Kamnik–Piran,

b
4
 - Kamnik–Vipava.

Ocenjena vrednost naročila je
7,000.000 SIT.

– pod točko a) 1,500.000 SIT,
– pod točko b) 5,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitve na področju RS.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.

l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98),

– zakon o obligacijskih razmerah,
– zakon o davku na dodano vrednost

(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o prevozih v cestnem prometu

(Ur. l. RS, št. 72/94),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in

ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 63/97),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 91/98, 9/99),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– ter pozitivna zakonodaja, ki ureja po-
dročje javnih naročil.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
celotno storitev, ki je predmet javnega raz-
pisa ali za posamezne sklope iz 3. točke.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-

nudijo samo osnovno varianto ponudbe, va-
riantne ponudbe naročnik ne bo upošteval.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za 1 leto,
predvidoma za obdobje od 1. 9. 1999 do
25. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, Kamnik, kont. oseba Mar-
ko Simončič, tel. 061/817-444, int. 213.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka
za oddajo ponudb, in sicer vsak delovni dan
od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za uspo-
sabljanje invalidne mladine Kamnik.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 2. 7. 1999, najkasneje do
13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a, Kam-
nik, s pripisom “za razpis – prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1999 ob
14. uri na naslovu Zavoda za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik v sejni sobi.

Predstavniki ponudb, ki bodo prisotni na
javnem odpiranju ponudb, morajo pred pri-
četkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila že
opravljenih storitev je največ 30 dni od dne-
va, ko naročnik uradno prejme račun, ki se
izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitve prevoza, v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do zadnjega dne veljavno-
sti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
120 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
minimalno število prevoznih sredstev in re-
ference s področja javnega naročila.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe sprejmejo za ceno je 16 točk, za
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število ustreznih prevoznih sredstev 8 točk
in reference s področja javnega naročila 6
točk.

18., 19., 20.
Zavod za usposabljanje invalidne

mladine, Kamnik

Št. 2.0.-1895/99 Ob-4832
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

a) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo železniškega mostu preko Le-
dave v km 39+071,137; ocenjena vred-
nost naročila: 660.000 SIT,

b) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo propusta za razbremenilnik Pu-
conskega potoka v km 39+329,76 že-
lezniške proge Murska Sobota–Puconci;
ocenjena vrednost naročila: 260.000 SIT,

c) strokovno nadzorstvo nad rekon-
strukcijo železniškega mostu preko Pu-
conskega potoka v km 42+812,539 že-
lezniške proge Murska Sobota–Puconci:
ocenjena vrednost naročila: 470.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: odsek železniške proge
Murska Sobota–Puconci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudnik lahko ponudi iz-
vedbo enega ali vseh treh ločenih predme-
tov razpisa.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del predvido-
ma 15. 7. 1999, okvirni rok izvedbe je 3
mesece in pol.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana. Kontaktna oseba je Branka Potoč-
nik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb. tel.
061/29-14-590.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
30.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 21. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205/II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 6. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana (steklena dvora-
na).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resno-
st ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe mora ponudnik
predložiti bančno garancijo v višini 10% po-
nudbene cene in mora veljati do poteka
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 zako-
na o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 31/98, in 34/98), navodili o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 17/98) in
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. 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 registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno kadrovsko se-
stavo in opremljenostjo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudb 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):

– ponudbena cena – 60%,
– reference ponudnika – 40%.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika pri Branki Potoč-
nik-Kranjc, univ. dipl. inž. gradb.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-1895/99 Ob-4833
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, Ljubljana, tel. 061/2912-908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava kovinske no-
silne opreme za nošenje voznih vodov
elektrificiranih prog.

Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravilnik JŽ-213 (SJŽ, 14, št.
28/84-20).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni
posamičnih delov.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za elektro-
tehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 30.000 SIT, na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 20. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba 205, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 7. 1999 ob 10.
uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 7. 1999.

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

– popolna skladnost ponudbe z razpi-
snimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red) –
10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji –
25%,

– reference ponudnika – 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti – 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti – 15%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter

Rozman univ. dipl. inž. el., tel.
061/29-12295 ali GSM 041/789-623 od
8. do 15. ure.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d.
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Št. 2.0.-1895/99 Ob-4834
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, Ljubljana, tel. 061/2912-908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: antikorozijska zaščita
drogov voznega omrežja na elektrifici-
ranih progah SŽ, d.d.

Ocenejna vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani Most.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo se izvaja na podlagi
standarda DIN 55928.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
30. 10. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Sloven-
ske železnice, d.d., Služba za elektrotehnič-
no dejavnost, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije: 15.000 SIT, na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 13. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba 205, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 7. 1999 ob 10.
uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 7. 1999.

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

– popolna skladnost ponudbe z razpi-
snimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red) –
10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji –
25%,

– reference ponudnika – 25%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti – 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter

Rozman univ. dipl. inž. el., tel.
061/29-12295 ali GSM 041/789-623 od
8. do 15. ure.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 2.0.-1895/99 Ob-4835
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska ul. 11, Ljubljana, tel. 061/2912-908.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava in postavitev
drogov voznega omrežja na elektrifici-
ranih progah SŽ, d.d..

Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani Most.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravilnik JŽ-213 (SJŽ, 14 št.
28/84-20).

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ni posamičnih delov.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemlji-
vost variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Služba za elektro-
tehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije: 15.000 SIT, na račun št.
50100-601-5014744, pri Novi LB, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je treba
oddati do 15. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, soba 205, Kolodvorska ul.
11, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 7. 1999 ob 10.

uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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:
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 7. 1999.

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

– popolna skladnost ponudbe z razpi-
snimi pogoji (popolna vsebina, vrstni red) –
10%,

– ponudbena cena in plačilni pogoji –
25%,

– reference ponudnika – 30%,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti – 20%,
– morebitne dodatne ugodnosti – 15%.
18. Druge informacije o naročilu: Peter

Rozman univ. dipl. inž. el., tel.
061/29-12295 ali GSM 041/789-623 od
8. do 15. ure.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo ni bil objavljen.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 011-04-20/98 Ob-4839
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
vrednost naročila: idejna študija variant
boljše povezave med zgornjesavsko in
zgornjesoško dolino preko Cerknega.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trebija-Sovodenj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 90 dni po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
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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: do 1. 7. 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 označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Idejna študija variant
boljše povezave med zgornjesavsko in zgor-
njesoško dolino preko Cerknega.” - D. K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 1999
ob 10. 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 dokumentaciji
(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 Dževad Kule-
nović, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-8002. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4840
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
vrednost naročila: idejna študija variant
obvoznice Gozd Martuljek.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Kranjska Gora-Mojstra-

na–Dovje.
5 (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce 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: 90 dni po sklenitvi po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 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 potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 7. 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 označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “Idejna študija variant
obvoznice Gozd Martuljek.” - D. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 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 po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 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 dokumentaciji
(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 Dževad Kule-
nović, univ. dipl. inž. grad., Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, tel.
061/178-8002. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4841
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
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI
R2-439 Križevci–Bratonci skozi Veržej.

Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Bratonci–Križevci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
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 potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 7. 1999 do
12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana;
vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napi-
som Ne odpiraj! Ponudba za “Izdelava
PGD, PZI R2-439 Križevci–Bratonci skozi
Veržej.” - D. L.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 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 dokumentaciji
(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 Draga Lavrič,
univ.dipl.inž.grad., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4842
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
vrednost naročila: izdelava PZI rekon-
strukcije križišča cest R1-320/1334 Kr-
ško–Brežice z R3-676/2204 in lokalno
cesto za Pečice - križišče Pohanca.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško Brežice.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 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 potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. 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 “Izdelava PZI rekon-
strukcije križišča cest R1-320/1334
Krško-Brežice z R3-676/2204 in lokalno
cesto za Pečice-križišče Pohanca.” - L. R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 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 dokumentaciji
(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 Lidija Rožen,
univ. dipl. inž. grad., Družba za državne

ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-4843
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI, ure-
ditve ceste R1-232 Hodoš–Martjanci
skozi naselje Mačkovci.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Mačkovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8.Trajanje in dokončanja storitve: 3 me-
sece po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19
a, Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba 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: 1. 7. 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 “Izdelava PGD, PZI ure-
ditve ceste R1-232/1315 Hodoš-Martjanci
skozi naselje Mačkovci.” - M. M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skla-
du z Nacionalnim programom izgradnje av-
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tocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(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 Metka Marin-
ček, univ. dipl. inž. grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 14. 5. 1999, pod št.
Ob-3700.

Direkcija RS, za ceste

Št. 64-2/99-50 Ob-4864
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi šolskih otrok
na OŠ Koroških jeklarjev, OŠ Prežihove-
ga Voranca in CUDV Črna na Koroškem.

Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na območju občine Rav-

ne na Koroškem.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik pripravi ponudbo na
podlagi razpisne dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila: 10
mesecev, pričetek: 1. 9. 1999, dokonča-
nje: 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ravne na Koroškem, Čečovje 12a,
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene
dejavnosti, kontaktna oseba Rozman Ervin,
tel. 0602/23-821, int. 237.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: na razpolago do
21. 6. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 1. 7. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
prevzemnica Marija Čas, Čečovje 12a, Rav-

ne na Koroškem, tel. 0602/23-821 (243),
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.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Občina Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem
– sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevana garancija za resnost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo oprav-
ljena dela poravnal v roku 30 dni po oprav-
ljeni storitvi.

14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– višina cene,
– fiksnost cene,
– druge ugodnosti.
Vrstni red je napravljen na podlagi teže

in pomembnosti meril za izbor najugodnej-
šega ponudnika.

18., 19., 20.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-4886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
faks 178-70-10.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: zasnova območij za prostor-
sko razporeditev objektov in naprav za
ravnanje z odpadki (za potrebe prostor-
skega plana). Namen naloge je opredeli-
ti zasnovo območij za prostorsko razpo-
reditev objektov in naprav za ravnanje z
odpadki za Prostorski plan Slovenije.
Opredeliti je potrebno ključne probleme in
cilje na področju ravnanja z odpadki, izdelati
analizo stanja in izvajanja dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije ter
predlagati objekte in naprave, ki bodo pred-
met naloge ter zanje na podlagi izločitvenih
kriterijev opredeliti potencialno primerna ob-
močja. Izdelati je potrebno predlog zasnove
Prostorskega plana Slovenije za področje
gospodarjenja z odpadki z ustreznimi obraz-
ložitvami in utemeljitvami.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in do-

končanja storitve: 25. 8. 1999 do 25. 3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko

dvigne razpisno dokumentacijo: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje - III. nadstropje, tajništvo, Dunaj-
ska 47, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do ponedeljka,
28. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 1. 7. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Urad RS za prostor-
sko planiranje, Dunajska 47- III. nadstropje
- tajništvo, Ljubljana.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“ne odpiraj - ponudba - zasnova območij ...
za ravnanje z odpadki”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 7. 1999 ob 10. uri v prostorih Urada RS
za prostorsko planiranje, Dunajska 47 - III.
nadstropje, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 1. 7. 1999
(po javnem odpiranju).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): vsebi-
na in obseg dela, metoda dela, reference
ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, po-
nudbena cena del, trajanje izvajanja del.
Vrstni red navedenih meril označuje njihovo
pomembnost.

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 350-01-36/99 Ob-4887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, faks 178-70-10.

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

3. Vrsta storitve in opis: gospodarstvo
in dolgoročni prostorski razvoj Sloveni-
je. Naloga je ena temeljnih študij, ki bo
služila kot strokovna podlaga za pripravo
novega prostorskega plana države. Pred-
stavila bo namreč medsebojne povezanosti
prostorskega in gospodarskega razvoja na
državni in regionalni ravni. V njej bo potreb-
no analizirati stanje in trende v razvoju gos-
podarstva na nivoju države in regij ter iz-
luščiti njihove vplive na prostorski razvoj. Na
tej podlagi bo možno oblikovati strateška
izhodišča za usmeritve in zasnovo dolgo-
ročnega prostorskega razvoja Slovenije, ki
so v tesni povezavi in medsebojni soodvi-
snosti z gospodarskim razvojem.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: 12 mesecev ali da-

tum pričetka (15. 7. 1999) in dokončanja
storitve (15. 7. 2000).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (III. nadstropje - tajniš-
tvo), Ljubljana, Dunajska 47.

(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 7. 1999 do 14.
ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljub-
ljana, Dunajska 47. Ponudba mora biti v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov
naročnika in oznaka “ne odpiraj - ponudba -
regionalni prostorski razvoj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 12. uri. Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planira-
nje (III. nadstropje - sejna soba), Ljubljana,
Dunajska 47.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 1999
(po javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): vsebi-
na in obseg dela, metoda dela, reference
ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, po-
nudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni
red meril označuje njihovo pomembnost).

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-4888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47, faks: 1787-010.

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

3. Vrsta storitve in opis: zasnova regio-
nalnega prostorskega razvoja Slovenije.
Naloga z naslovom Zasnova regionalnega pro-
storskega razvoja Slovenije je ena temeljnih
konceptualnih in sinteznih študij za pripravo
novega Prostorskega plana države. V njej bo
potrebno analizirati stanje in trende v regional-
nem prostorskem razvoju, oblikovati alterna-
tivne koncepte regionalnega prostorskega raz-

voja Slovenije in predlagati zasnovo regional-
nega prostorskega razvoja Slovenije.

Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.

Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora navesti imena in strokovne kvalifi-
kacije osebja, odgovornega za izvedbo sto-
ritve, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: 12 mesecev ali da-

tum pričetka (15. 7. 1999) in dokončanja
storitve (15. 7. 2000).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (III. nadstropje - tajniš-
tvo), Ljubljana, Dunajska 47.

(b) Datum, do kdaj je možno dvigniti razpi-
sno dokumentacijo: do 2. 7. 1999 do 14. ure.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljub-
ljana, Dunajska 47. Ponudba mora biti v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov
naročnika in oznaka “Ne odpiraj - ponudba -
regionalni prostorski razvoj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 10. uri Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje - sejna soba), Ljubljana, Du-
najska 47.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 1999
(po javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): vsebi-
na in obseg dela, metoda dela, reference
ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, po-
nudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni
red meril označuje njihovo pomembnost).

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-4898
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črna na Koroškem, 2393
Črna na Koroškem, Center 101, tel./faks
0602/38-106, 38-170.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Črna na Koroškem.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila je 19,000.000 SIT.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z licenco za
prevoz potnikov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno oblikovati
ločeno po relacijah ali v kompletu.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črna na Koroškem, Center 101, 2393
Črna na Koroškem, Nada Vačun.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan do roka oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na blagajni obči-
ne ali z virmanskim nalogom na žiro račun
51830-630-25622.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, v
zapečateni kuverti s pripisom “Javni razpis
za šolske prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 7. 1999 ob
13. uri, v sejni sobi Občine Črna na Ko-
roškem.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v zakonskem roku.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 7. 1999
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): obravna-
va se posamezna razpisana dokumentacija:

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– fiksnost cen,
– ponudbena cena,
– dodatne ugodnosti,
– reference s področja razpisanih del.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: ponud-

nik lahko dobi informacije v zvezi z naroči-
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lom na Občini Črna na Koroškem, pri Nadi
Vačun. Podrobnejše informacije o prevozih
za posamezno relacijo dobijo ponudniki pri
ravnateljici Osnovne šole Črna na Ko-
roškem, Jožici Ovnič.

19., 20.
Občina Črna na Koroškem

Št. 039-2/99-8 Ob-4899
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, faks 306-31-02.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje storitev fotokopi-
ranja za izpostave Bežigrad, Center, Mo-
ste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Izvajalce za
storitve fotokopiranja bo naročnik izbral loče-
no za vsako posamezno izpostavo.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 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 speci-
fični poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 16 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, kontaktna
oseba: Nataša Najman, soba št. 323/III,
tajništvo, Ljubljana, tel. 061/306-31-01.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 28. 6.
1999, vsak delovni dan v času od 11. do
14. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT negotovinsko na
ŽR: Izvrševanje proračuna, št. ŽR
50100-630-10014, sklic na številko 18
62243-7141998-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, tajništvo, soba 323/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za izbiro izvajal-
ca storitev fotokopiranja - Ne odpiraj“ in števil-
ko objave v Uradnem listu RS. Ponudbi mora
biti priložena disketa z izpolnjeno tabelo z vse-
mi zahtevanimi podatki. Disketa je sestavni
del ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo izpolnje-
vale zahtev javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije se bodo štele za neveljavne.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 14. uri na Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana, velika sejna soba - klet.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemnljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila.

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

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javo naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dobljena dela se ne smejo oddati naprej
podizvajalcem in ostalo navedeno v razpisni
dokumentaciji. Računi, ki jih bo izbrani po-
nudnik izstavljal za izvajanje storitev morajo
biti skladni z nazivi v spisku storitev, ki so
predmet javnega naročila ter ostalo navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe

17. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju
ponudb. Vsa dodatna pojasnila lahko intere-
senti dobijo na naslovu naročnika, kontaktna
oseba je Zdenka Marolt, tel. 133 84 10.

Upravna enota Ljubljana

Št. 039-2/99-8 Ob-4900
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana, faks 306-31-02.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje, ocenjena vred-
nost je 9,000.000 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 speci-
fični poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c)
6.
7. (a) (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 16 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, kon-
taktna oseba: Nataša Najman, soba št.
323/III, tajništvo, Ljubljana, telefon:
061/306-31-01.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 28. 6.
1999, vsak delovni dan v času od 11. do
14. ure. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo, morajo predložiti doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT negotovinsko na
ŽR: Izvrševanje proračuna, št. ŽR
50100-630-10014, sklic na številko 18
62243-7141998-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 7. 1999 do 8.15.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS Upravna enota Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljublja-
na, tajništvo, soba 323/III.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za izbiro izvajal-
ca storitev tiskanja - Ne odpiraj“ in številko
objave v Uradnem listu RS. Ponudbi mora
biti priložena disketa z izpolnjeno tabelo z
vsemi zahtevanimi podatki. Disketa je sestav-
ni del ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo izpol-
njevale zahtev javnega razpisa in razpisne
dokumentacije se bodo štele za neveljavne.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 13. uri na Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Vič-Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana, velika sejna soba - klet.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemnljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 1% od ocenjene vrednosti
javnega naročila.

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

14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov, če ji bo dode-
ljeno javo naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dobljena dela se ne smejo oddati naprej
podizvajalcem in ostalo navedeno v razpisni
dokumentaciji. Računi, ki jih bo izbrani po-
nudnik izstavljal za dobavljene obrazce mo-
rajo biti skladni z nazivi v spisku obrazcev, ki
so predmet javnega naročila ter ostalo na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

17. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb. Vsa dodatna pojasnila lahko
interesenti dobijo na naslovu naročnika,
kontaktna oseba je Zdenka Marolt, tel.
133-84-10.

Upravna enota Ljubljana

Ob-4909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, faks 068/44-540.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi učencev v os-
novne šole v Občini Trebnje za šolsko
leto 1999/2000 za naslednje osnovne šo-
le: OŠ Veliki Gaber, OŠ Dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, OŠ Trebnje, OŠ Mirna skupaj z
OŠPP Mirna in OŠ Mokronog.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 40,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Trebnje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
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javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili z licenco za prevoz potnikov v
cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
navodila in obrazci so predmet razpisne do-
kumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponud-
bo za izvajanje šolskih prevozov za vse rela-
cije za posamezno osnovno šolo ali celovito
ponudbo za vse osnovne šole oziroma rela-
cije navedene v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 1999
do junija 2000, vse dni po šolskem koledar-
ju za šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, pri Damjani Ribič
v času javnega razpisa, in sicer vsak delovni
dan med 8. in 11. uro, po predhodnem
telefonskem dogovoru na tel. (068) 44-040
pa tudi v drugem času.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 7. 1999. Do-
datne informacije oziroma pojasnila se lah-
ko zahtevajo le pisno do 2. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanskim nalogom ali položnico na
ŽR Občine Trebnje št. 52120-630-40206
s pripisom: razpisna dokumentacija – pre-
vozi otrok.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 7. 1999 do
10. ure, osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah in označene z oznako: “Ne odpi-
raj, javni razpis - ponudba za prevoze v OŠ” z
navedbo imena šole na katero se ponudba
nanaša oziroma oznako, da se ponudba na-
naša na vse šole. Ovojnica mora biti zapeča-
tena ali zaprta tako, da je na odpiranju mož-
no preveriti, da je zaprta tako, kot je bila
predana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja. Če se ponudba oddaja le
za posamezne šole, mora biti ponudba za
vsako šolo posebej v svoji ovojnici.

Ponudbe je potrebno oddati v dveh ena-
kih izvodih z jasno oznako originala in ko-
pije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
začetkom javnega odpiranja komisiji pred-
ložiti pisno pooblastilo.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% skupne orientacijske vrednosti ponu-
jene storitve, navedene v ponudbi. Rok tra-
janja garancije je enak roku veljavnosti po-
nudbe tj. 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: opravljene
prevoze prevoznik obračunava in fakturira
naročniku mesečno po opravljeni storitvi,
naročnik pa račun poravna 30. dan po nje-
govem prejemu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudbo lahko pred-
ložijo pravne osebe ali samostojni podjetni-
ki, ki so registrirani za opravljanje razpisane
dejavnosti. V primeru, da se predloži po-
nudba s strani več izvajalcev skupaj, je po-
trebno jasno opredeliti, kdo je glavni izvaja-
lec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo so
njegovi podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji (OBR-5).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila:
– kvaliteta vozil: 30 točk,
– cena za prevoženi kilometer: 30 točk,
– plačilni pogoji in fiksnost cen: 15 točk,
– reference pri izvajanju prevozov šo-

loobveznih otrok: 15 točk,
– druge ugodnosti ponudnika: 10 točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik. Najugodnejša ponudba je
tista, ki po vseh vrednotenjih doseže naj-
večje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika bo spre-
jet najkasneje v roku 15 dni po javnem od-
piranju ponudb. V roku 7 dni od sprejetja
sklepa bodo vsi ponudniki obveščeni o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika.

19., 20.
Občina Trebnje

Ob-4911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loška dolina, Cesta Notranj-
skega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel. 061/707-808, faks 061/707-805.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje šolskih pre-
vozov za Občino Loška dolina.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
okvirno največ 14,000.000 SIT.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Loška
dolina in prevoz v Postojno in nazaj.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: licenca izvajalca za izvajanje prevozov
in vseh pri njem zaposlenih, ki izvajajo pre-
voze.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo se lahko pripravi le
paketno za vse relacije skupaj.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
datum zaključka storitve: 1. 9. 1999 do
30. 6. 2000 oziroma z možnostjo podaljša-
nja do 30. 6. 2004.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loška dolina, Cesta Notranjskega odre-
da 2, Stari trg pri Ložu - sprejemna pisarna.

b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. ure dne 2. 7. 1999.

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

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 15. ure 2. 7. 1999.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, v
zapečatenih kuvertah s pripisom “javni raz-
pis za šolske prevoze“ in z navedbo ponud-
nika na kuverti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 7. 1999 ob
8. uri na sedežu občine Loška dolina.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
ne:bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe; veljavnost,
kot predvideva navodilo o vrstah finančnih
zavarovanj (73/97).

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
tehnična in kadrovska opremljenost, regi-
stracija za opravljanje tovrstnih del (druge
zahteve so v razpisni dokumentaciji).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 8. uri dne
5. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) obrav-
nava se posamezna razpisana relacija:

1. ponujena cena naročnika (najnižja)
- 25 točk,

2. reference, usposobljenost in
ustrezna vozila (tudi nadomestna) - 25 točk,

3. fiksnost cen za celo šolsko leto -
25 točk,

4. dodatne ugodnosti ponudnika - 25
točk.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Občina Loška dolina

Št. 071/99 Ob-4935
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 061/175-28-80.

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: gradbena dela v vred-
nosti 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana ter različne lo-
kacije po Sloveniji.

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) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročilo mora biti
izvedeno po projektni predlogi iz razpisne
dokumentacije.

(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, Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7,
Biroinvest in Energetika pri Željku Milovcu,
tel. 175-41-97, faks 175-28-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 1999
do 18. 6. 1999 vsak delovnik od 10. do
12. ure po predhodni najavi ali po telefonu
ali faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT, po enodnevni
najavi 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.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa). Dodatne informacije so
na voljo v pisni obliki na faks št. 175-28-80
ali tel. 175-41-97.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 7. 1999 do 14. ure v
vložišču RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 071/99 – gradbe-
na dela. Na zaprti kuverti mora biti polni
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 7. 1999 ob 10. uri, v RTV centru, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana, sejna soba v V.
nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: bančna
garancija za resnost ponudbe, (obr. 10/KS)
brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, ve-
ljavno 3 mesece od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, in sicer v višini 300.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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 (12. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, prilagodljivost potrebam na-
ročnika, kakovost materialov in izdelave, ga-
rancija in servisiranje, reference in merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

18.Druge informacije o naročilu: naroč-
nik si pridržuje pravico do morebitnega
manjšega ali večjega obsega naročila od
razpisanega odvisno od razpoložljivih finanč-
nih sredstev in dejanskih potreb.

19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 070/99 Ob-4936
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, telefaks 061/175-21-86.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: soboslikarska in ple-
skarska dela ca. 10,000.000 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: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: po razpisni dokumentaciji.

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, 1550 Ljubljana, Čufarjeva 7, so-
ba 12 pri Rak Veljku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 6. 1999
do 18. 6. 1999 med 9. in 12. 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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 6. 1999 do 14.
ure v vložišču RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 070 – soboslikar-
ska dela. Na zaprti kuverti mora biti polni
naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 9. uri, v mali sejni sobi 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: po razpi-
sni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisnih pogojih.

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 sklenitve
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji, prilagodljivost po-
trebam naročnika, ostale zahteve določene
v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 069/99 Ob-4937
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, telefaks 061/175-28-80.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: elektroinstalacijska de-
la ca. 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: po razpisni dokumentaciji.

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: JZ
RTV Slovenija, 1550 Ljubljana, Biroinvest,
Čufarjeva 7, Reberšek Ivan (tel.
175-41-95).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 6. 1999
do 18. 6. 1999 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za 5.000 SIT. Način plačila je ne-
gotovinski na račun št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-789100-51, z oznako pred-
meta plačila – oznako razpisa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 22. 6. 1999 do 14.
ure v vložišču RTV Slovenija.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
- ponudba za razpis št. 069/99 - elektroin-
stalacijska dela. Na zaprti kuverti mora biti
polni naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 6. 1999 ob 12. uri v mali sejni sobi 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku: po razpi-
sni 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 sklenitve
pogodbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji, prilagodljivost po-
trebam naročnika, ostale zahteve določene
v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 096-13/99 Ob-4938
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, faks
061/125-66-92.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: revizija računovodskih
izkazov Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet za leto 1998.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celje, Kočev-
je, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postoj-
na, Ptuj, Trbovlje in Velenje.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
predložiti morajo seznam delavcev z njihovi-
mi nazivi (strokovno usposobljenostjo) ter
navedbo nalog, ki jih bodo izvajali.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
septembru 1999, trajanje izvedbe 6 ted-
nov.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
centrala Ljubljana, Tržaška 16 (sektor za ka-
drovske in splošne naloge, soba št. 103/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 7. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, centrala Ljubljana, Tr-
žaška 16 (vložišče).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 7. 1999 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16, sejna soba/V.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% orientacijske
vrednosti naročila z veljavnostjo do 20. 8.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

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: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
cena in reference (kot v razpisni dokumen-
taciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naroč-
nika ali po telefonu 061/177-41-38 pri
Nuši Rus.

19., 20.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Relacija Najvišja cena Št.otrok Št.km
na km z davkom

1. Zabrekve-Topolje-Selca-Železniki-Zabrekve 264 SIT 22 40
2. Kališe-Selca-Železniki-Kališe 190 SIT 4 28
3. Selške Lajše-Selca-Železniki-Selške Lajše 240 SIT 25 28
4. Golica-Selca-Železniki-Golica 190 SIT 5 26
5. Dolenja vas-Selca-Železniki-Dolenja vas 240 SIT 50 22
6. Ojstri Vrh, Smoleva-Železniki-Ojstri Vrh 264 SIT 22 27
7. Martinj Vrh-Železniki-Martinj Vrh 264 SIT 38 42
8. Potok-Železniki-Potok 240 SIT 28 42
9. Davča-Železniki-Davča 240 SIT 20 62

10. Danje, Sorica, Podrošt-Železniki-Danje 264 SIT 52 68
11. Dražgoše, Rudno-Železniki-Dražgoše 240 SIT 54 28
12. Prtovč, Podlonk-Železniki-Prtovč 288 SIT 22 30
13. Davča - prevozi za podružnico Davča 240 SIT 8+4+4 62

Prihodi avtobusov (1 do 12) v OŠ Želez-
niki ob 7.30; odhodi ob 13.15.

Prihod avtobusa v OŠ Davča do 8. ure,
odhod ob 12.10.

4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevo-
zov v občini Železniki.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki z dovoljenjem
pristojnega organa za prevoz oseb, s svoji-
mi ali najetimi vozili, ki morajo biti opremlje-
ni za prevoze učencev in ustrezno licenco
za opravljanje prevozov potnikov v cestnem
prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS,
št. 33/97), zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), zakon o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96, 23/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko kandidirajo
tudi za del razpisnih storitev-za posamezno
relacijo.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh, ko poteka
pouk, v času od 1. 9. 1999 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železni-
ki, II.nadstropje, sprejemna pisarna,tel.
064/600-000.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000

Št. 080-09-3637 Ob-4940
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Železniki, Češnjica 48,
4228 Železniki, tel. 064/600-000, faks
064/600-00-20.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
osnovnošolskih otrok v občini Želez-
niki.

Ocenjena skupna vrednost: 85,000.000
SIT (letno 25,000.000 SIT).

Relacije prevozov in določene najvišje
cene na prevoženi kilometer (z davkom):
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SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko plačajo na blagajni občine ali z virma-
nom na žiro račun občine št. 51510-630-
50272.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 12. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj-ponudba za prevoz osnovnošolskih
otrok“ in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: plačila v roku 30
dni po preteku meseca, za katerega se sto-
ritve zaračunajo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
storitev.

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:
navedeno je v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena,plačilni pogoji,usposobljenosti in
sposobnost ponudnika, druge ugodnosti
ponudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša. Ponudba - kriteriji se obravnavajo
kompleksno.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudba mora veljati do 31. 12. 1999.

19., 20.
Občina Železniki

Št. 363-34/99  Ob-4960
1. Naročnika, poštni naslov, številka tel-

efaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana in Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130, 1000 Ljubljana - po pooblastilu
Servis skupnih služb vlade.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Varianta A:
a) najem delno opremljenih poslov-

nih prostorov za uporabnika Davčno
upravo Republike Slovenije v okvirni
skupni površini 4.000 m2 s potrebnimi 36
parkirnimi prostori v zaprtem prostoru,

b) najem delno opremljenih poslov-
nih prostorov za uporabnika Carinsko
upravo Republike Slovenije v okvirni
skupni površini 2.900 m2 s potrebnimi 24
zaprtimi parkirnimi prostori. V roku enega
leta od začetka najema mora biti zagotovlje-

na možnost dodatnega najema prostorov za
laboratorij Carinske uprave Republike Slo-
venija kot zaključena samostojna enota na
isti lokaciji v obsegu ca. 500 m2.

Varianta B:
a) najem s postopnim odkupom del-

no opremljenih poslovnih prostorov za
uporabnika Davčno upravo Republike
Slovenije v okvirni skupni površini 4.000 m2

s potrebnimi 36 parkirnimi prostori v zapr-
tem prostoru,

b) najem s postopnim odkupom del-
no opremljenih poslovnih prostorov za
uporabnika Carinsko upravo Republike
Slovenije v okvirni skupni površini
2.900 m2 s potrebnimi 24 zaprtimi parkir-
nimi prostori. V roku enega leta od začetka
najema mora biti zagotovljena možnost do-
datnega najema s postopnim odkupom
prostorov za laboratorij Carinske uprave
Republike Slovenije kot zaključena samo-
stojna enota na isti lokaciji v obsegu
ca. 500 m2.

Ocenjena vrednost naročila znaša:
253,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori za obe
upravi se morajo nahajati na isti lokaciji v
območju mesta Ljubljane, znotraj mestne
obvoznice.

5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora zajemati vse
razpisane storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora
predložiti ponudbo po obeh variantah.

(b)
8. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja storitve ali čas trajanja storitve:
Varianta A: pričetek storitve: 14. 1. 2000

oziroma takoj po sklenitvi pogodbe in pri-
mopredaji poslovnih prostorov, čas trajanja
storitve: nedoločen čas.

Varianta B: pričetek storitve: 14. 1.
2000 oziroma takoj po sklenitvi pogodbe in
primopredaji poslovnih prostorov, čas traja-
nja storitve: po predlogu najugodnejšega
ponudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, števil-
ka telefona 061/178-5239, številka tele-
faksa 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 6. 1999, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbe: 12. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila za obdobje ene-
ga leta z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila (teža in

način uporabe meril - 21. člen ZJN):
Za varianto A: Najem delno opremljenih

poslovnih prostorov.
1. lokacijska ustreznost (0–40

točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov

po tehničnih zahtevah za najem poslovnih
prostorov (0 - 90 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih

10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do
5 se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se
pomnoži s številom 100.

Za varianto B: najem s postopnim odku-
pom delno opremljenih poslovnih prostorov

1. lokacijska ustreznost (0–40
točk),

2. ustreznost poslovnih prostorov
po tehničnih zahtevah za najem poslovnih
prostorov (0 - 90 točk za delno opremljene
poslovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa po-
slovnih prostorov in pisarniške opreme (0–
15 točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih

10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
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obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 12. 8.
1999.

19. Številka  Uradnega  lista  Republike
Slovenije,  datum  in  številka  objave  na-
mere o naročilu, če je bila objavljena: Ur. l.
RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998 pod št.
Ob-1512.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
30-31 dne 30. 4. 1999 pod št. Ob-3313,
objava o izidu pa dne 11. 6. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 363-02-8/99 Ob-4962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka
telefaksa 061/178-5579.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem opremljenih po-
slovnih prostorov za potrebe Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem v Ljub-
ljani, ocenjena vrednost naročila znaša:
960.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

V primeru, da bo ponudnik oziroma po-
srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: pričetek storitve 1. 9.
1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.

9.
(a) Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo: Repub-
lika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak, šte-
vilka telefona 061/178-5496, številka tele-
faksa 061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 6. 1999, vsak
delovni dan od 13. do 15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbe: 13. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na na-
slovu: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to
je 1. 10. 1999.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 10 .1999.

17. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN):

1. lokacijska ustreznost (0 - 40
točk),

2. ustreznost poslovnih prostorov
po tehničnih zahtevah za najem poslovnih
prostorov (0 - 80 točk),

3. spreminjanje cen (0 - 10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih

10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik naročniku (0 - 10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do
5 se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh.,
tel: 061/178-55-70.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 4. 8. 1999.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 1552/99 Ob-4968
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejno-tehno-

loških projektov in projektne dokumen-
tacije (PGD, PZI) za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja posodobitve centralne
čistilne naprave v Ločni.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto; Ločna.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del 10. 8.
1999, zaključek del 31. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Andreja
Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za projekte posodobitve centralne či-
stilne naprave v Ločni”.

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: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 12. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji, opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po 6. 7.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba: ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ugodna cena projektne dokumen-
tacije z oceno investicije.

18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 110-1/99 Ob-4974
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: AC Fram–Slivnica–BDC; mo-
nitoring površinskih in podzemnih vod.

Ocenjena vrednost naročila je
22,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Fram–Slivnica–
BDC.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon 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 14. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 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 14. 7. 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 po-
vršinskih in podzemnih vod“. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteto,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovsko 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
Breščak, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 19. 2. 1999 pod
št. Ob-1120, objava o izidu pa dne 28. 5.
1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-4975
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: AC Hoče – Arja vas; cestno
vremenske postaje na viaduktih Kresni-
ca, Vrhole, Škedenj, Slatina in Tepina.

Ocenjena vrednost naročila je
40,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: AC Hoče – Arja vas.
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) 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 so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg variante
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok dokončanja del je
60 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 14. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 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 14. 7. 1999 do 10.30.

(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 Hoče–Arja vas; cestno vremenske
postaje na viaduktih Kresnica, Vrhole, Ške-
denj, Slatina in Tepina“ .Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 1999
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 1,200.000 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 Anton Ferlinc,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Maribor, tel. 063/755-722, faks
062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, faks 136-27-73.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: poročilo o vplivih na
okolje za AC priključek Celje - vzhod.

Ocenjena vrednost naročila je
5,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC priključek Celje –
vzhod.

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) 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 izdelave osnutka
poročila o vplivih na okolje je do razgrnitve
osnutka LN, predloga pa do izdelave LN.
Celoten rok izdelave je vezan na terminski
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 2. 7. 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 2. 7. 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 Poročilo o vplivih na okolje za AC priklju-
ček Celje - vzhod“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 165.000 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, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovsko sestavo 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 Mojca Novak,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-25-25,
faks 136-25-44.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 26. 2. 1999 pod št.
Ob-1299, objava o izidu pa dne 28. 5.
1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: krpanje z vročo asfalt-
no maso na območju AC baze Sloven-
ske Konjice in AC baze Maribor.

Ocenjena vrednost naročila je
80,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC baza Slovenske Ko-
njice in AC baza Maribor.

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) 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 pričetka je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del je
20. 10. 1999.

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 14. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.600 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 14. 7. 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 Krpanje z vročo asfaltno maso na ob-
močju AC baze Slovenske Konjice in AC
baze Maribor“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2,400.000 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, boniteto, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovsko sestavo 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 Svit Černe,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-97-16,
faks 136-97-16.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 12. 2. 1999 pod št.
Ob-982, objava o izidu pa dne 28. 5. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4978
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
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veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vučja vas–Beltinci;
izdelava projekta obnove regionalne ce-
ste R1/230 na odseku med Vučjo vasjo
in Ljutomerom.

Ocenjena vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas–Beltinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(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: projekti (že revidirani)
morajo biti izdelani v treh mesecih po pod-
pisu pogodbe oziroma po potrditvi ponud-
be.

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 2. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 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 2. 7. 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
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za AC Vučja vas–Beltinci; izdelava pro-
jekta obnove regionalne ceste R1/230 na
odseku med Vučjo vasjo in Ljutomerom“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 270.000 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, bonitetp, 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 Maja Mikluš
Moran, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ulica talcev 24, 2000 Maribor,
tel. 062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4979
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 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 Srmin–Socerb; do-
polnitev dokumentacije za predora Ka-
setelec in Dekani na nivo PGD, PZR.

Ocenjena vrednost naročila je
100,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Srmin–Socerb.
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) 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: revidirani projekti PGD
in PZR za portale obeh predorov morajo biti
oddani do 30. 10. 1999, revedirani PGD in
PZR projekti za predorske cevi in ostali deli
projektov vezani na oba predora pa morajo
biti oddani do 31. 12. 1999.

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 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 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 16. 7. 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 Srmin–Socerb; dopolnitev dokumen-
tacije za predora Kasetelec in Dekani na
nivo PGD, PZR“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 3,000.000 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, boniteto,
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 Anton Marin-
ko, dipl. inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
136-24-00.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 110-1/99 Ob-4980
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba rednih in glav-
nih pregledov objektov AC v letu 1999.

Ocenjena vrednost naročila je
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: objekti na AC.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo:
SODOC.

(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: ne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok za izvedbo pregle-
dov je 30. 11. 1999, zapisniki pregledov
pa morajo biti oddani do 24. 12. 1999.

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 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 16. 7. 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 Izvedba rednih in glavnih pregledov ob-
jektov AC v letu 1999“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 7. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna 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 420.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni  pogoji  financiranja  in  plači-
la  in/ali  sklicevanje  na  merodajna  dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Na-
čin plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z op-
redelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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, boniteto,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovsko sestavo in
opremljenost.

16.
17. Merilo  za  dodelitev  naročila  teža

in način uporabe meril: najnižja cena in
druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 178-84-14, faks
178-83-98.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-4797
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vransko, Vransko 59, 3305
Vransko, tel. 063/703-280, faks
063/703-28-16.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v Občini Vransko v šolskem
letu 1999/2000. Ocenjena vrednost na-
ročila: 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: območje Občine
Vransko.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(b),
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: potreb-
na nakazila so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitve: da, po razpisni doku-
mentaciji.

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 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,
kont. oseba Aleksander Borštner,
tel. 063/703-280.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 2.7.1999.

(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 št. 50750-630-10334 z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – prevoz šolskih otrok v Občini Vransko
v šolskem letu 1999/2000”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponedeljek, 12. 7.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vransko, Vransko
59, 3305 Vransko, v zapečateni kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba, prevoz šol-
skih otrok v Občini Vransko v šolskem letu
1999/2000”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
12. 7. 1999 ob 13. uri na naslovu naročni-
ka v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ocenjene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilu vzorčne po-
godbe in razpisne dokumentacije, oziroma v
skladu z navodili o izvrševanju proračuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

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: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference s področja razpisnih
storitev, druge ugodnosti, ki jih šolam nudi-
jo ponudniki že v oblikovanih cenah.

18. Druge informacije v naročilu: naroč-
nik si pridržuje pravico naročiti manjši ob-
seg del od razpisanega, ali odstopiti od po-
godbe, kolikor se izkaže, da ne more zago-
toviti sredstev za pokritje pogodbenega zne-
ska. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 30. 7. 1999.

19. , 20.
Občina Vransko
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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

Popravek

V objavi podatkov o izidu razpisa za pi-
sarniško pohištvo za potrebe izvajanja DDV,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999, Ob-4573, se del 7. točke po-
pravi, tako da se pravilne pogodbene vred-
nosti glasijo:

– pod 7. a) za sklop 4 – DU Nova Gorica
– 2,485.800 SIT,

– pod 7. b) za sklop 1 – DU Celje –
6,147.530,52 SIT,

za sklop 5 – DU Ptuj –
2,050.470,91 SIT.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 476/99 Ob-4770
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: 13. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena – 60,
2. dobavni in plačilni pogoji – 10,
3. garancija in vzdrževanje – 20,
4. reference ponudnika – 10,
Skupaj 100.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Razvojni center IRC Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: UNIX strežnik 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 23,960.000
SIT.

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

be: 39,795.231 SIT, 19,951.753 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-1390.

Klinični center Ljubljana

Št. 125/99 Ob-4771
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik-Kopa, Golnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, tehnična in
ergonomska ustreznost opreme, reference,
garancijski pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labormed, d.o.o., Zgornje
Pirniče 96/c, Medvode.

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

trebno dobaviti: dobava pohištvene opre-
me za citološki laboratorij.

7. Pogodbena vrednost: 18,576.143 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,124.585 SIT, 16,581.890 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-2620.

Bolnišnica Golnik
Klinični oddelek za pljučne bolezni

in alergijo

Ob-4772
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: 20. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merilo na podlagi cene – vrednost me-

rila 50%,
– merilo na podlagi roka plačila – vred-

nost merila 30%,
– merilo na podlagi reference s področ-

ja del enakih
– ali podobnih razpisanim delom – vred-

nost merila 10%,
– merilo na podlagi izvedenih del za na-

ročnika – vrednost merila 10%.
Na podlagi meril za dodelitev naročila je

bil izbran najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komtrade, Milan Kolbl, s.p.,
Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  dobava zaščitnih sred-
stev in delovnih oblačil. Količina je nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 11,990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,990.000 SIT, 9,268.460 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 Žale, d.o.o.

Št. 184/99 Ob-4773
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
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):

– cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: za 1. razpisano skupino: Av-
tohiša Real, d.d., Vodovodna 93, Ljubljana.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebno vozilo 1.400 ccm,
5 vozil.

7. Pogodbena vrednost: 10,010.325
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,057.055 SIT, 10,010.325 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-2705.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 157/99 Ob-4774
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

varstvo in usposabljanje dr. Marijana Boršt-
narja, Dornava 128, Dornava.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 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: najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost je bila podelje-
na naslednjim ponudnikom: – Sanolabor,
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,

– Mercator zaščita, d.o.o., Rogozniška
c. 14, Ptuj,

– Timo, d.o.o., Vipavska c. 4b, Ajdovšči-
na,

– Nitka šivalnica, Ana Špat, s.p., Jamo-
va 2b, Celje,

– Emona Merkur Ptuj, d.d., Murkova 2,
Ptuj,

– Univerzale Domžale, Slamnikarska ul.
4, Domžale,

– Mercator SVS, d.d., Ptuj, Rogozniška
c. 8, Ptuj,

– Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeva c. 28, Trebnje.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dor-
nava 128, Dornava.

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

– obleka varovancev (24,484.140 SIT),
– zaščitna obleka (3,620.000 SIT).
7. Pogodbena vrednost: 28,104.140

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

be: 27,598.140 SIT, 3,595.240 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
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ljen: Uradni list RS, št. 23-24, z dne 10. 4.
1999, Ob-2411.

13.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Ob-4876
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan.

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

3. Datum izbire:
– skupina A: teledirigirani radiološki apa-

rat z digitalno TV verigo, delovno postajo,
mrežnim laserskim imagerjem in z lokalno
mrežno povezavo: sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika z dne 21. 4. 1999,

– skupina B: mobilni rentgenski aprat za
presvetljevanje: sklep o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika z dne 26. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):  ponudbena cena ob primerljivi
konfiguraciji in upoštevanju morebitnih va-
riant, plačilni pogoji, dobavni rok, reference,
usposobljenost (izkušenost kadrov in oprem-
ljenost), rok za montažo, konfiguracija opre-
me, kakovost in dolžina garancijskega roka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A: Teledirigirani radiološki
aparat z digitalno TV verigo, delovno posta-
jo, mrežnim laserskim imagerjem in z lokal-
no omrežno povezavo: Meditrade, d.o.o.,
Vodovodna 100, Ljubljana,

– za skupino B: mobilni rentgenski apa-
rat za presvetljevanje: Siemens, d.o.o., Du-
najska 22, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

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

– skupina A: teledirigirani radiološki
aparat z digitalno TV verigo, delovno po-
stajo, mrežnim laserskim imagerjem in
z lokalno mrežno povezavo,

– skupina B: mobilni rentgenski apa-
rat za presvetljevanje.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: teledirigirani radiološki apa-

rat z digitalno TV verigo, delovno postajo,
mrežnim laserskim imagerjem in z lokalno
mrežno povezavo: 79,899.964 SIT,

– skupina B: mobilni rentgenski aparat
za presvetljevanje: 17,700.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A: teledirigirani radiološki apa-

rat z digitalno TV verigo, delovno postajo,
mrežnim laserskim imagerjem in z lokalno
mrežno povezavo: 4 ponudbe,

– skupina B: mobilni rentgenski aparat
za presvetljevanje: 3 ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: teledirigirani radiološki apa-

rat z digitalno TV verigo, delovno postajo,
mrežnim laserskim imagerjem in z lokalno
mrežno povezavo: najvišja ponudba:
101,749.300 SIT, najnižja ponudba:
78,857.143 SIT,

– skupina B: mobilni rentgenski aparat
za presvetljevanje: najvišja ponudba
22,837.411 SIT, najnižja ponudba
14,285.714 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-4877
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska

bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan.

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

3. Datum izbire:  sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 24. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena in plačilni po-
goji, rok izvedbe, reference pri sorodnih
delih, reference pri sorodnih delih v kom-
pleksu naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UNIEM, d.o.o., Koper, Fer-
rarska 14, Koper.

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

trebno dobaviti: vzdrževalna dela na kli-
matizaciji operativnega bloka Ortoped-
ske bolnišnice Valdoltra.

7. Pogodbena vrednost:  44,829.893
SIT. V ceno ni vključen prometni davek.

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

be: 55,667.452,50 SIT, 44,829.893 SIT.
11., 12., 13.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 8114/1999/1336 Ob-4795
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: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: skupna

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

dodeljeno naročilo: Asea Brown Boveri,
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
dobava optičnih merilnih transformator-
jev s pripadajočo zaščitno opremo in
terminalom vodenja za 400 kV zvezno
polje RTP Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 44,190.000
SIT (prometni davek ni vključen v ceni).

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

be: 44,190.00 SIT, 45,190.000 SIT (cena
ne vključuje prometnega davka).

11. Datum in št. objave razpisa v Urad-
nem listu RS: Uradni list RS, št. 26, z dne
16. 4. 1999.

12.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 2-999 Ob-4798
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. Datum izbire: 18. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: glede na sposobnost so bili
izbrani - Secom d.o.o., Kolodvorska 3, Se-
žana, Gambit trade d.o.o., Savska c. 3a,
Ljubljana, Power plus d.o.o., Stegne 11,
Ljubljana, Avtotehna biro d.o.o., Celovška
175, Ljubljana, Anni d.o.o., Podutiška 92,
Ljubljana, ECS d.o.o., IOC Trzin, Motnica
7, Trzin, PC H.AND d.o.o., IC Trzin, Bre-
zovce 10, Trzin, Liko PRIS d.o.o., Verd
100a, Vrhnika, Jerovšek computers d.o.o.,
Breznikova 17, Domžale, Xenya d.o.o., Ce-
lovška 172, Ljubljana, ZAK d.o.o., Triglav-
ska 61, Ljubljana, BIT d.o.o., Mala ul. 8,
Ljubljana, Intertrade ITS d.d., Kolodvorska
9, Ljubljana, Autronic d.o.o., Kardeljeva pl.
l7, Ljubljana, NIL d.o.o., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, Select technology d.o.o., Dunaj-
ska 5, Ljubljana, Unistar d.o.o., Slomškova
27 - 29, Ljubljana, Gorenje point d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje, Altech d.o.o., Ve-
rovškova 58, Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniška oprema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št. 14,
z dne 12. 3. 1999, Ob-1571.

13., 14.
UL Fakulteta za strojništvo

Ob-4867
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Murska Sobota, Tomšičeva 15, 9000 Mur-
ska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbor najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – kvali-
teta, cena, komercialno-plačilni pogoji, po-
goji in rok dobave, posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina (junčje, telečje in svinjsko
meso, izdelki in drobovina): Pomurka me-
sna industrija, d.o.o., Panonska 11, Mur-
ska Sobota,

2. skupina (perutninsko meso, izdelki
in drobovina): Perutnina Ptuj, d.d., Potrče-
va c. 10, 2250 Ptuj,

3. skupina (ribe): Ribarnica Kalamar,
Janez Kalamar, s.p., Partizanska 55, Mur-
ska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Murska
Sobota, Tomšičeva 15, Murska Sobota.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– junčje, telečje in svinjsko meso, izdel-

ki in drobovina: 6,500.000 SIT,
– perutninsko meso, izdelki in drobovi-

na: 2,000.000 SIT,
– ribe: 500.000 SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,500.000 SIT, 500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Dijaški dom Murska Sobota

Št. 8399-2/99 Ob-4885
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Ma-
ribor, tel. 062/226-422, faks 062/
221-591.

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

a) dobavo in montažo kovinske arhivske
opreme po projektnem popisu,

b) dobavo in montažo pisarniške opre-
me po projektnem popisu.

3. Datum izbire:
a) 14. 5. 1999,
b) 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbira je bila opravljena na podla-
gi ovrednotenja veljavnih in popolnih po-
nudb v skladu z objavljenimi merili.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) TIM, d.o.o., Kersnikova 1, Maribor,
b) MZG, d.o.o., Ob grosupeljščici 5,

Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-

no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Maribor, Izpostava Ptuj, Vodnikova 2, Ptuj.

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

a) dobava in montaža kovinske arhiv-
ske opreme po projektnem popisu,

b) dobava in montaža pisarniške
opreme po projektnem popisu.

7. Pogodbena vrednost:
a) 2,994.600 SIT,
b) 6,875.860,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 5,
b) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 3,642.470 SIT, 2,994.600 SIT,
b) 9,794.309,40 SIT, 6,875.860,80 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,
Ob-2853.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Maribor

Ob-4878
1. Naročnik, poštni naslov: Psihiatrična

klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljub-
ljana – Polje.

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

3. Datum izbire: 25. 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: javni razpis ni uspel, ker veljavne po-
nudbe nista predložila vsaj dva ponudnika.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana – Polje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
Sklop A:
mrežni strežniki – 2 kosa;
Sklop B:
osebni računalniki – 20 kosov,
tiskalniki laserski mrežni – 2 kosa,
tiskalniki matrični – 4 kosi,
enote za neprekinjeno napajanje
– 2 kosa.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-

nost naročila je 6,400.000 SIT.
od tega:
Sklop A: 1,000.000 SIT,
Sklop B: 5,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 28-29, z dne 23. 4. 1999,
Ob-2914.

Psihiatrična klinika
Ljubljana

Št. 06-002/1999 Ob-4905
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Radovljica, Mladinska c. 1, 4260 Bled.

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): najnižja končna cena, dobavni
rok in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Medicop, d.o.o., Obrtna uli-
ca 43, 9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Radovlji-
ca, Mladinska c. 1, 4260 Bled.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo s povi-
šano streho.

7. Pogodbena vrednost: 12,076.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,090.000 SIT, 12,076.500 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,
Ob-3113.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Radovljica

Ob-4908
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Cerknica - Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolnejše izpolnjevanje tehničnih

zahtev za vozilo: 40%,

– krajši dobavni rok: 30%,
– nižja cena in ugodnejši plačilni pogoji:

20%,
– ugodnejši garancijski roki in servisira-

nje: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Medicop, d.o.o., Obrtna uli-
ca 43, 9000 Murska Sobota.

6. (a) Kraj dobave: fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,190.500 SIT, 12,001.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999,
Ob-3182.

Zdravstveni dom Cerknica-Loška
dolina

Št. 2/99-697 Ob-4914
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika, garancija,
servisiranje, tehnične karakteristike in ce-
na.

Utemeljitev izbire: najvišje zbrano število
točk po navedenih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: ZD Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža RTG
aparata.

7. Pogodbena vrednost: 8,715.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,075.000 SIT, 8,715.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32-33 z dne 7. 5. 1999,
Ob-3518.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 67/99 Ob-4949
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Korena,

Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN, in sicer po
naslednjih skupinah:

– zelenjava in sadje,
– pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– razna živila,
– ribe.
3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): sposobnost je bila priznana z
upoštevanjem kriterijev: cena, kvaliteta iz-
delkov, izkušnje, reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina – KZ Korena,
2. skupina – Kruh – pecivo Lenart,

PPS Ptuj, KZ Korena,
3. skupina – KZ Korena, Koloniale

Maribor,
4. skupina – KZ Korena, Mesarija Fe-

konja, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, Me-
sarstvo Blatnik Dvorjane, Koloniale Maribor,

5. skupina – Koloniale Maribor, Dro-
ga Portorož, Podravka Ljubljana, KZ Kore-
na, Mercator SVS Ptuj,

6. skupina – Koloniale Maribor, KZ
Korena, Mercator SVS Ptuj.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Korena, Zg. Ko-
rena 32, 2242 Zg. Korena.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago iz raz-
pisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

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

be: 3,998.265 SIT, 60.553 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je prispela prepozno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999.

OŠ Korena

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. 03701/0001/99 Ob-4756
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slo-

venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

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

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ugodna cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– ugodne spomeniško varstvene refe-

rence,
– kontinuiteta dela.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Ratajc Drago s.p. Gradbena
dela, Stari trg 33, Slovenske Konjice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in ob-
novitev gospodarskega poslopja v Žički
kartuziji.

7. Pogodbena vrednost:
34,890.614,20 SIT s prometnim davkom.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 42,121.441 SIT, 33,729.074 SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 24/99.

Občina Slovenske Konjice

Št. 34404-1/99-07 Ob-4757
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Mariborska
c. 7.

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

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najboljši skupni pogoji – referen-
ce, rok izvedbe in cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
Družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
objektu lokalna cesta Vuhred–Vuhred
elektrarna–odsek od profila 42 dalje; Vu-
hred.

7. Pogodbena vrednost: 17,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

16,346.154 SIT/km, 12,318.841 SIT/km.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-4758
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
V postopku vrednotenja so bila upošte-

vana merila, ki so objavljena v razpisni do-
kumentaciji:

– merilo na podlagi cene – 50%,
– merilo na podlagi predplačila – 15%,
– merilo na podlagi referenc s področja

del enakih ali podobnih razpisanim delom –
10%,

– merilo na podlagi števila izvedenih del
za naročnika – 10%,

– merilo na podlagi roka za izvedbo del
– 15%.

Na podlagi meril za dodelitev naročila je
bil izbran najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Širca studio, d.o.o., Murno-
va 5, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: tlakovanje poti Žal –
5.500 m2.

7. Pogodbena vrednost: 18,645.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,289.956 SIT, 16,995.000 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 Žale, d.o.o.

Ob-4759
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bel-

tinci, Mladinska 2, Beltinci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena, fiksnost cen,
rok izvedbe, garancijski rok, garancija za
tehnično brezhibnost, tehnična usposoblje-
nost ponudnika in ostale ugodnosti ponud-
nika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gomboc Gradbeni inženi-
ring, d.o.o., Štefana Kovača 21, Beltinci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja primarne-
ga vodovoda Gančani–Beltinci v skupni
dolžini 2.480 m v k.o. Gančani in k.o.
Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 33,725.187 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,934.810 SIT, 29,911.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Občina Beltinci

Ob-4868
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Komunalna direkcija, Prešerno-
va 27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje.

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 iz
vajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbena
cena, reference, plačilni pogoji, strokovna
in tehnična opremljenost, plačilni pogoji: iz-
brani ponudnik je najbolj ustrezal navede-
nim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV d.d., Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe: izgradnja plino-
vodnega omrežja Zadobrova, I. del,
MO Celje.

7. Pogodbena vrednost: 25,502.531
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,910.464, 90 SIT, 24,427.469 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19, z dne 26. 3. 1999.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Energetika Celje, j.p., d.o.o.
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Št. 010918 Ob-4879
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti za gradbena dela.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) za sklop A - gradnja in obnova vodo-

vodnega omrežja s priključki:
1. Komunalne gradnje, d.o.o,.Cesta

na Krko 7, 1290 Grosuplje,
2. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,

1000 Ljubljana v sodelovanju s prijavljeni-
ma partnerjema,

3. Komunalna operativa, d.d., Povše-
tova 8, 1000 Ljubljana v sodelovanju s pri-
javljenim partnerjem,

4. Prenova Gradbenik, d.o.o., Stane-
žiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,

5. Hidrotehnik, p.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana v sodelovanju s prijavljeni-
ma partnerjema,

6. CMC Inženiring, d.o.o., Tbilisijska
81, 1000 Ljubljana v sodelovanju s prijavlje-
nim partnerjem CMC Mont d.o.o. Ljubljana,

7. KPL , d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana
v sodelovanju s prijavljenima partnerjema.

8. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana v sodelovanju s prijavljenim part-
nerjem CMC Mont;

b) za sklop B - gradnja in obnova kanali-
zacijskega omrežja s priključki:

1. Komunalne gradnje, d.o.o,.Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,

2. Komunalna operativa, d.d., Povše-
tova 8, 1000 Ljubljana,

3. Prenova Gradbenik, d.o.o.,Stane-
žiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,

4. Hidrotehnik, p.o., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

5. CMC Inženiring, d.o.o., Tbilisijska
81, 1000 Ljubljana v sodelovanju s prijavlje-
nim partnerjem Hidrotehnik d.d. Ljubljana,

6. KPL , d.d., Tbilisijska 61,1000
Ljubljana,

7. SCT, d.d., Slovenska 56,1000
Ljubljana;

c) za sklop C - gradnja in obnova vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja s pri-
ključki - samo gradbena dela:

1. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana v sodelovanju s prijavljenim part-
nerjem,

2. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana v sodelovanju s prijavljenim
partnerjem Prenovo Gradbenik d.o.o.,
1000 Ljubljana,

3. Prenova Gradbenik, d.o.o.,Stane-
žiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,

4. Krti, d.o.o.Na Dolih 21, 1000 Ljub-
ljana,

5. Hidrotehnik, p.o., Slovenčeva
97,1000 Ljubljana,

6. KPL , d.d., Tbilisijska 61, 1000
Ljubljana,

7. SCT, d.d., Slovenska 56,1000
Ljubljana;

d) za sklop D - gradnja in obnova vodo-
vodnega omrežja s priključki - samo instala-
cijska oziroma montažna dela:

1. IMP Promont Montaža, d.o.o., Pot
k sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče,

2. Prenova Gradbenik, d.o.o.,Stane-
žiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,

3. CMC Mont, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,

4. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana v sodelovanju s prijavljenim part-
nerjem CMC Mont d.o.o., Ljubljana;

e) za sklop E - gradnja in obnova objek-
tov črpališč, vodohranov,čistilnih naprav do
10.000 EE in ostalih objektov v sklopu vo-
dovodnega in kanalizacijskega sistema:

1. Komunalne gradnje, d.o.o,.Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,

2. Komunalna operativa, d.d., Povše-
tova 8, 1000 Ljubljana,

3. Prenova Gradbenik, d.o.o.,Stane-
žiče 39, 1210 Ljubljana – Šentvid,

4. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana,

5. CMC Inženiring, d.o.o., Tbilisijska
81,1000 Ljubljana;

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja in obnova
vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, gradnja in obnova črpališč, vo-
dohramov, čistilnih naprav in ostalih ob-
jektov v sklopu vodovodnega in kanali-
zacijskega omrežja.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. , 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 14, z dne 12. 3. 1999,
Ob-1698.

13., 14.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-4880
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za izvajanje
gradbenih del se prizna naslednjim ponud-
nikom, za obdobje junij 1999 do julij 2000:

– SGP Kograd IGEM Dravograd, d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
2360 Radlje ob Dravi,

– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavričeva
3, 2000 Maribor,

– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
objektih Dravskih elektrarn – vse hidro-
elektrarne na Dravi s pripadajočimi ob-
jekti in poslovna stavba.

Podrobna specifikacija del je opredelje-
na v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: do
148,000.000 SIT.

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

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2715.

13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 34406-2/99 Ob-4881
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGG Tolmin, PTGM Vonči-
na Srečko, s.p. in GRIF, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ročna in strojna po-
pravila gozdnih cest:

– SGG Tolmin: krajevna enota Idrija, dr-
žavni sektor;

– PTGM Vončina Srečko, s.p.: krajevna
enota Idrija in Cerkno, zasebni sektor;

– GRIF, d.o.o.: krajevna enota Črni Vrh,
zasebni sektor.

7. Pogodbena vrednost: po ponudbi.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2868.

Občina Idrija

Št. 110-1/99 Ob-4986
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 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 gradbe-

nih del ter kraj izvedbe: gradnja proti-
hrupne zaščite med voznima pasovo-
ma na severni obvozni cesti, odsek Du-
najska–Celovška; od km 5,4+98,50 do
km 5,8+40,50.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za gradnjo protihrupne zaščite med
voznima pasovoma na severni obvozni ce-
sti, odsek Dunajska–Celovška; od
km 5,4+98,50 do km 5,8+40,50, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 20-22/99 dne
2. 4. 1999, sta se prijavila dva ponudnika.
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Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotov-
ljeno, da sta bili obe ponudbi nepopolni.
Glede na določilo prvega odstavka 41. čle-
na ZJN, DARS, d.d., ni sprejel sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika in je po
drugem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se razpis ponovi pod spre-
menjenimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 20-22
z dne 2. 4. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-4988
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-96-52.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo upo-
števano merilo najnižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Igor, d.o.o., Suhor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: gradbena dela pri rednem
in investicijskem vzdrževanju na RNO No-
vo mesto: SX Novo mesto, PX Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost: 19,237.682 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,941.659 SIT, 19,237.682 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2589.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-4989
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-96-52.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo upo-
števano merilo najnižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Evi, d.o.o., Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna dela pri
rednem in investicijskem vzdrževanju na
RNO v Novem mestu: SX Novo mesto,
PX Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost: 22,669.480 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 31,293.097,65 SIT, 22,669.480 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2591.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-4990
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-96-52.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo upo-
števano merilo najnižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tekom, s.p., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: montažna dela pri
rednem in investicijskem vzdrževanju na
RNO v Posavju: PX Sevnica, PX Krško,
PX Brežice.

7. Pogodbena vrednost: 24,011.205 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,344.009,18 SIT, 24,011.205 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2590.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-4991
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks
061/133-96-52.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji. Pri
izbiri najugodnejšega ponudnika je bilo upo-
števano merilo najnižje cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak, d.o.o., Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela pri
rednem in investicijskem vzdrževanju na
RNO v Posavju: PX Sevnica, PX Krško,
PX Brežice.

7. Pogodbena vrednost: 22,508.771 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,465.982 SIT, 22,508.771 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999, Ob-2592.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

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

o izidu razpisa storitev

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

Št. 025-68/1999-3 Ob-4760
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za: naročnik za
nobeno od nalog ni izbral izvajalca, ker je za
vsako nalogo prispela le po ena ponudba,
razen za servisno vzdrževanje fotokopirnih
in kopirnih strojev znamke Minolta, kjer sta
prispeli dve ponudbi, od katerih je bila ena v
fazi pregleda in ocenjevanja, izločena.

Zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: za vsako na-

logo je prispela po ena ponudba, razen za
servisno vzdrževanje fotokopirnih in kopir-
nih strojev znamke Minolta, kjer sta prispeli
dve ponudbi.

10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Geodetska uprava RS

Št. 90105-4/1999-5 Ob-4761
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajalca,
se navede razlog za zaključek postopka brez
dodelitve naročila: naročnik ni izbral izvajalca,
ker je prispela samo ena ponudba.

Zaključek postopka brez dodelitve na-
ročila.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
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Št. 90105-3/1999-3 Ob-4762
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor - Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja.

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: naročnik ni izbral izva-
jalca, ker je prispela samo ena ponudba.

Zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila.

5., 6. , 7., 8.
9. Število prejetih ponudb 1.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-4763
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
in Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrjene pozitivne reference,
– rok izvedbe,
– urejenost ponudbene dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža uvodnih kablov in kabel-
ske opreme ter montaža kabelskih spojk
z meritvami kabelskega sistema, objekt
DV 2 × 110 (35 + 20) kV Bled–Bitnje.

7. Pogodbena vrednost: 7,777.088,39
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št.
14/99 z dne 12. 3. 1999, ni uspel in je bil
ponovljen, ker je na razpis prispela samo
ena ponudba. Ponovljeni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/99 z
dne 16. 4. 1999. Tudi na ponovljeni javni
razpis je prispela samo ena ponudba, zato
naročnik oddaja naročilo z neposredno po-
godbo edinemu ponudniku.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 17 z
dne 16. 4. 1999.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Št. 81-33/1300 Ob-4764
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

in Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– zagotavljanje kvalitete,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektrotehna Elex, Dunaj-
ska cesta 21, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: optič-
ni kabel OPGW, dolžina 19,4 km, obe-
šalna in spojna oprema za DV 2 × 110
(35 + 20) kV Bled–Bitnje, skladno s spe-
cifikacijo.

7. Pogodbena vrednost:
53,463.445,90 SIT.

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

55,640.800,50 SIT, 53,463.445,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 14 z
dne 12. 3. 1999.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Št. 81-33/1298 Ob-4765
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
in Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– zagotavljanje kvalitete,
– reference ponudnika na elektroener-

getskih objektih EGS,
– rok plačila,
– rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mon-
taža optičnega kabla OPGW in kabel-
skih spojk na DV 2 × 110 (35 + 20) kV
Bled–Bitnje.

7. Pogodbena vrednost: 9,990.382,10
SIT (10,989.420,31 SIT ob upoštevanju
10% za nepredvidena dela).

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

be: 12,686.656 SIT, 9,990.382,10 SIT.
11., 12.

Elektro Gorenjska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Kranj

Ob-4766
1. Naročnik, poštni naslov: Bolnišnica

Golnik – KOPA, 4204 Golnik.

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

3. Datum izbire: 21. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, čas izved-
be del, reference, druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Specter, d.o.o., Škofjeloš-
ka 5, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba gradbeno-obrtniških del v citološkem
laboratoriju.

7. Pogodbena vrednost: 11,064.999 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: elektroinsta-
lacije 4,168.450 SIT, prezračevanje
1,794.021 SIT.

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

be: 12,586.315 SIT, 11,064.999 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 27 z
dne 16. 4. 1999, Ob-2628.

Bolnišnica Golnik,
Klinični oddelek za pljučne bolezni

in alergijo

Št. 3441-3/99 Ob-4767
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, urad za gospodarske javne služ-
be in promet, Verdijeva 10, 6000 Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi objavljenega
javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 14 z
dne 30. 4. 1999.

3. Datum izbire: 25. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slikopleskarstvo D & B Bra-
nislav Petrovič, s.p., Izolska vrata 22, 6000
Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va talne signalizacije na občinskih ce-
stah v MO Koper.

7. Pogodbena vrednost: 13,321.505 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,888.140 SIT, 8,509.551 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri po-
nudbi z najnižjo vrednostjo se je ugotovilo
napako pri izračunu enotnih cen.

12.
Mestna občina Koper

Ob-4768
1. Naročnik, poštni naslov: Urad za vars-

tvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Združenje potrošnikov Pomurja, Slo-

venska 48, Murska Sobota,
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– Združenje potrošnikov Primorske, Ul.
Gradnikove brigade 33, Nova Gorica,

– Združenje potrošnikov Zasavja, Cesta
zmage 33, Zagorje,

– Varstvo potrošnikov Celje, Mariborska
86, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje svetovalne dejavnosti s področja
varstva potrošnikov.

7. Pogodbena vrednost: 20.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 358.000 SIT, 313.050 SIT.
11., 12.

Urad za varstvo potrošnikov, Ljubljana

Št. 512/2057-477 Ob-4769
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3403, str.
2159:

– cena 35%,
– reference 60%,
– usposobljenost 5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: na podlagi meril za izbiro
najugodnejšega ponudnika je s 100 točka-
mi pri vrednotenju ponudb bil izbran izvaja-
lec: Avtošped storitve, d.o.o., Ptuj, Vošnja-
kova 13, 2250 Ptuj.

Ponudba od 18. 5. 1999 na vrednost
23,718.254,17 SIT.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: košnja
ter posek podrasti na brežinah kanalov
in nasipov na HE Zlatoličje in HE For-
min.

7. Pogodbena vrednost:
23,718.254,17 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

30,543.796,37 SIT, 23,718.254,17 SIT.
11., 12.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor

Št. 363-41/99 Ob-4869
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, po pooblastilu Ministrstva
za zdravstvo.

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

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): Servis skupnih služb vlade je
v Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne 23.
4. 1999 pod št. Ob-3071, objavil ponov-
ni javni razpis za najem opremljenih po-
slovnih prostorov za uporabnika Ministrs-
tvo za zdravstvo in Urad RS za zdravila v
območju ožjega centra Ljubljane. Javno

odpiranje ponudb je bilo dne 25. 5. 1999.
Na javnem odpiranju ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da veljavno ponudbo nista pred-
ložila vsaj dva ponudnika, zato predmetni
javni razpis v skladu z določili prvega od-
stavka 34. člena zakona o javnih naročilih
ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Javni razpis za to naročilo je bil ob-

javljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
23. 4. 1999, Ob-3071.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 010910 Ob-4870
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire 3. 6. 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 navedenih v razpisnih pogojih (ponud-
bena cena in reference).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DFG Consulting, d.o.o., Pi-
vovarniška 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vekto-
rizacija katastra JP Vodovod - Kanaliza-
cija.

7. Pogodbena vrednost: 11.554,85
SIT/karto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15.147,00 SIT/karto in 11.554,85
SIT/karto.

11., 12., 13.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-4872
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slo-

venije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komin d.o.o., Pod hribom
55, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: za ob-
novo odtokov in zamenjavo opreme v
sanitarijah.

7. Pogodbena vrednost: 44,368.682
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal po-
dizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,872.188,90 SIT in 44,148.650,30
SIT.

11., 12.
Banka Slovenije

Ob-4904

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena za posamezno po-
dročje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Čistoča, d.o.o., Labodova 18,
1236 Trzin, za področje PE Ljubljana, v
mesečni vrednosti 9,853.120,73 SIT,

2. ČS Jože Meh, s.p., Trg mladosti
6, 3320 Velenje, za področje PE Maribor,
razen za koroško regijo, v mesečni vredno-
sti 2,945.669,60, pri pogodbeni vrednosti
se mora ta del odšteti,

3. Čistoča, d.o.o., Labodova 18, Tr-
zin, za področje PE Celje, v mesečni vred-
nosti 1,222.754 SIT,

4. Varnost Kranj, d.d., Bleiweisova c.
4, 4000 Kranj, za področje PE Kranj, v
mesečni vrednosti 1,516.053,50 SIT,

5. Varnost Kranj, d.d., Bleiweisova c.
4, 4000 Kranj, za področje PE Nova Gori-
ca, v mesečni vrednosti 894.861,82 SIT,

6. Cleaning, d.o.o., Zvonarska 1,
1000 Ljubljana, za področje PE Koper, v
mesečni vrednosti 1,372.869 SIT,

7. ČS Jože Meh, s.p., Trg mladosti
6, 3320 Velenje, za področje PE Novo me-
sto, v mesečni vrednosti 899.645,70 SIT,

8. ISS servissystem, d.o.o., Kopitarje-
va 5, 2000 Maribor, za področje PE Murska
Sobota, v mesečni vrednosti 1,063.932 SIT,

9. Rajter storitve čiščenja, Dobja vas
121, 2390 Ravne na Koroškem, za po-
dročje koroške regije, v mesečni vrednosti
634.104,80 SIT,

10. za Upravo Pošte Slovenije, d.o.o.,
Maribor se ne izbere izvajalca.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov po PE.

7. Pogodbena vrednost: od 1,063.932
SIT do 9,853.120,73 SIT mesečno po PE.

8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,454.633,73 SIT mesečno za PE,
456.466 SIT mesečno za PE.

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

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 28-29
z dne 23. 4. 1999, Ob-2943.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4952
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so bila kvaliteta programa,
pomembnost programa za razvoj prostor-
skega načrtovanja, kvaliteta predavateljev
oziroma avtorjev in kvaliteta ponudbe v ce-
loti. Teža in način sta bila določena v razpi-
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sni dokumentaciji; v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) sofinanciranje strokovnih posvetov in
seminarjev:

Urbanistični inštitut, Trnovski pristan 2,
Ljubljana; Fakulteta za arhitekturo, Zoisova
12, Ljubljana; Društvo krajinskih arhitektov
Slovenije, Jamnikarjeva 101, Ljubljana;
Društvo arhitektov, Karlovška 3/I, Ljublja-
na; Društvo urbanističnih in prostorskih pla-
nerjev Slovenije, Karlovška 3/II, Ljubljana;
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agrono-
mijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana;

B) sofinanciranje izdajanja strokovne li-
terature in drugih oblik publiciranja:

Urbanistični inštitut, Trnovski pristan 2,
Ljubljana; Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ja-
mova 2, Ljubljana; Inštitut za pravo okolja,
Rožna dolina c. IV/2, Ljubljana; Filozofska
fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva
2, Ljubljana; Mediacarso, Rimska c. 8, Ljub-
ljana; Problemi prostorskega planiranja, Ur-
banistični inštitut, Trnovski pristan 2, Ljub-
ljana; Biotehniška fakulteta – Oddelek za
krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101,
Ljubljana; Inštitut za geografijo, Trg franco-
ske revolucije 7/II, Ljubljana; Fakulteta za
arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: A) so-
financiranje strokovnih posvetov in se-
minarjev in B) sofinanciranje izdajanja
strokovne literature in drugih oblik pub-
liciranja.

7. Pogodbena vrednost: od 100.000 SIT
do 1,900.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,750.000 SIT, 600.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-4971
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slo-

venije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Almont d.o.o., Partizanska
ulica 38, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zam-
njava oken in senčil.

7. Pogodbena vrednost: 14,103.604 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal po-

dizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,872.291 SIT in 13,433.569 SIT.
11., 12.

Banka Slovenije

Št. 110-1/99 Ob-4981
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.

divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 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 del: poro-

čilo o vplivih na okolje za HC Koper–
Izola.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za poročilo o vplivih na okolje za
HC Koper–Izola, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, se je prijavilo
osem ponudnikov. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da so bile tri po-
nudbe popolne. Strokovna komisija je iz-
vedla računsko kontrolo ponudbenih cen in
ugotovila, da v ponudbah ni predvideni da-
vek na dodano vrednost, zato je ponovno
pregledala razpisno dokumentacijo in ugo-
tovila, da ni v skladu z veljavno zakonodajo
o obračunavanju davkov (veljaven zakon o
davku na dodano vrednost). Na podlagi zgo-
raj navedenih ugotovitev je Uprava DARS,
d.d., v skladu s točko 14.5 navodil ponud-
nikom sklenila, da se delo ne odda in je v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 41.
člena ZJN sprejela sklep, da se razpis po-
novi pod spremenjenimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 16 z
dne 19. 3. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4982
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 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 del: poro-

čilo o vplivih na okolje za HC Jagodje–
Lucija.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za poročilo o vplivih na okolje za
HC Jagodje–Lucija, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, se je
prijavilo osem ponudnikov. Po pregledu in
oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so bile
tri ponudbe popolne. Strokovna komisija je
izvedla računsko kontrolo ponudbenih cen
in ugotovila, da v ponudbah ni predvideni

davek na dodano vrednost, zato je ponovno
pregledala razpisno dokumentacijo in ugo-
tovila, da ni v skladu z veljavno zakonodajo
o obračunavanju davkov (veljaven zakon o
davku na dodano vrednost). Na podlagi zgo-
raj navedenih ugotovitev je uprava DARS,
d.d., v skladu s točko 14.5 navodil ponud-
nikom sklenila, da se delo ne odda in je v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 41.
člena ZJN sprejela sklep, da se razpis po-
novi pod spremenjenimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 16 z
dne 19. 3. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4983
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 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 del: do-

končna premoženjsko pravna ureditev
AC odseka Arja vas–Vransko.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na javni
razpis za Dokončno premoženjsko pravna ure-
ditev AC odseka Arja vas–Vransko, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne 10. 4.
1999, sta se prijavila dva ponudnika. Po pre-
gledu 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 najugod-
nejšega ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da se
razpis ponovi pod enakimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 23-24
z dne 10. 4. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4984
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poro-

čilo o vplivih na okolje za AC Fram–Haj-
dina.
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: na javni
razpis za poročilo o vplivih na okolje za AC
Fram–Hajdina, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 16 z dne 19. 3. 1999, se je prijavilo šest
ponudnikov. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da je bila samo ena ponud-
ba popolna. Glede na določilo prvega od-
stavka 41. člena ZJN, DARS, d.d., ni sprejel
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
je po drugem in tretjem odstavku 41. člena
ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi pod
enakimi pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 16 z
dne 19. 3. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-4985
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, faks 136-27-73.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 31. 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 del: oprav-

ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe gradnje hitre ceste Gorišnica–
Ormož.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
javni razpis za opravljanje storitev pridobi-
vanja zemljišč za potrebe gradnje hitre ce-
ste Gorišnica–Ormož, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999, se
je prijavilo šest ponudnikov. Po pregledu
in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da ni
bila nobena ponudba popolna. Glede na
določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS, d.d. ni sprejel sklepa o izbiri naju-
godnejšega ponudnika in je po drugem in
tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep, da se razpis ponovi pod enakimi
pogoji.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 23-24
z dne 10. 4. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 363-34/99 Ob-4999
1. Naročnika: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana
in Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, 1000 Ljubljana - po poob-
lastilu Servisa skupnih služb vlade.

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

3. Datum izbire: 7. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, saj po pre-
gledu ponudb nista ostali popolni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov (prvi odstavek 41.
člena ZJN).

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Javni razpis za to naročilo je bil ob-

javljen v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
30. 4. 1999 pod št. Ob-3313.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 433/99 Ob-4884
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Servis za protokolarne stori-
tve – Brdo, Predoslje 39, Kranj.

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: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): največje število točk, doseženih
po merilih za ocenjevanje ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sesjak, d.o.o., Hafnerjevo
naselje 17, Škofja Loka.

6. (a) Kraj dobave: Brdo pri Kranju.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za pralnico hote-
la Kokra.

7. Pogodbena vrednost:
17,307.483,38 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

19,314.269,70 SIT, 17,307.483,38 SIT.
11.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Št. 037-1/99 Ob-4933
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, številka telefaksa
178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki
prvega odstavka.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): edini usposobljeni ponudnik vseh
dodatnih del in opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nibble d.o.o, Mirka Vadno-
va 6, Kranj.

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

trebno dobaviti: dobava in vgradnja pa-
sivnih elementov kabelske infrastruktu-
re po standardu EIA/TIA 568A s tehnič-
no dokumentacijo.

7. Pogodbena vrednost: 4,136.680 SIT.
8. , 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

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. 010915 Ob-4871
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi mnenja Ministrstva za zdravstvo RS,
da je izbrani izvajalec edini možni izvajalec
za izvajanje predmeta naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za varovanje zdravja
RS, Trubarjeva 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje nadzora zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode in varnosti oskrbe iz vo-
dooskrbnih sistemov, ki so v upravljanju
JP Vodovod - Kanalizacija.

7. Pogodbena vrednost:
42,247.515,66 SIT.

8., 9., 10., 11.
12. Številka objave razpisa v Uradnem li-

stu Republike Slovenije (vpiše Uradni list RS).
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana

Št. 010915 Ob-4872
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 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve naročnika, da je z izbra-
nim izvajalcem v letu 1997 sklenjena po-
godba o FIT varovanju in je edini usposob-
ljen, da s svojimi strokovnjaki in tehnično
podporo lahko v celoti izpolnjuje zahteve
naročnika po varovanju objektov.



Stran 3154 / Št. 44-45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 153,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: fi-
zično in tehnično varovanje objektov v
upravljanju sektorja Vodovod.

7. Pogodbena vrednost: 3,485.000 SIT
na mesec + prometni davek.

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010915 Ob-4873
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 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da ni dovolj časa za iz-
vedbo javnega razpisa brez omejitev, ki ga
narekuje javni razpis za ureditev tega ob-
močja s strani MOL-a.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ob-
nova vodovoda Novo Polje c. III. – ze-
meljska dela.

7. Pogodbena vrednost: 4,972.783,35
SIT..

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010915 Ob-4874
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 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi že obstoječe pogodbe, pooblastila
župana mesta Ljubljane, ki je bilo izvajalcu
dodeljeno za redno vzdrževanje cest na ob-
močju MOL-a ter potrditve cenika sanacij za
leto 1999 s strani pristojne službe MOL-a.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPL – Gradnje – Rast –
Inženiring, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sa-
nacija cestišč zaradi interventnih preko-
pov pri vzdrževanju vodovodnega
omrežja.

7. Pogodbena vrednost: po veljavnem
ceniku sanacij 1999 – KPL, Ljubljana, orien-
tacijska vrednost je 26,000.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 010917 Ob-4875
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 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 28. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): javno naročilo je bilo oddano na podla-
gi ugotovitve iz dosedanjih izkušenj in prever-
janja tržišča, da je izbrani izvajalec edini možni
izvajalec za izvajanje predmeta naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Revoz, direkcija mreže Re-
nault Slovenija, Dunajska c. 22, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava osebnih in poltovornih vozil.

7. Pogodbena vrednost:
52,529.422,20 SIT.

8., 9., 10., 11.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 01306 Ob-4903
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini možni izvajalec.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ECS TEL telekomunikacijski
inženiring, d.o.o., Motnica 7, Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vzdr-
ževanje ISDN telefonskih central
ALCATEL 4400 in 4200, instaliranih na
objektih Pošte Slovenije, d.o.o. Vzdrževa-
nje se nanaša na telefonske centrale, termi-
nalno opremo tipa 4048, 4034, 4023, 4012,
4011, 4003, 4001 in sistemom za tarifiranje.

7. Pogodbena vrednost: 785.230 SIT
mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 785.230 SIT mesečno.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-4907
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., 1000 Ljub-
ljana, Toplarniška 19, faks 061/142-37-15,
061/446-480.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tehnična oprema, strokovni ka-
dri, reference posameznikov in podjetja, ob-
seg storitev in cena, v primerjavi s podobni-
mi elektroenergetskimi objekti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
p.o., Inštitut za elektrogospodarstvo in elek-
troindustrijo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vedba kontrolnih meritev in strokovnih
pregledov ter izdelava strokovne ocene
za objekt “Rekonstrukcija in razširitev
110 kV stikališča v TE-TOL”.

7. Pogodbena vrednost: 29,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Ob-4882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Kamnica, Vrbanska c. 93, 2351
Kamnica, 062/621-151.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Kamnica, Vrban-
ska c. 93, 2351 Kamnica.

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

1. žita, mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki;
3. mleko in mlečni izdelki;
4. meso in mesni izdelki;
5. razno prehrambeno blago;
6. ribe, zamrznjena in konzervira-

na hrana.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

11,715.000 SIT, po skupinah:
1. 350.000 SIT,
2. 2,200.000 SIT,
3. 1,015.000 SIT,
4. 5,200.000 SIT,
5. 2,550.000 SIT,
6. 400.000 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 Kamnica, Vrbanska
c. 93, 2351 Kamnica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 30. 6. 1999, v
času uradnih ur od 8. do 12. ure.

(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
51800-603-30325.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Kamnica, Vrbanska c.
93, 2351 Kamnica.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 7. 1999 ob 8. uri, na OŠ Kamnica, Vr-
banska c. 93, 2351 Kamnica.

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
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postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samo-
stojni podjetniki predložijo potrdilo davčnega
urada oziroma pristojnega urada upravne eno-
te, da niso prenehali opravljati dejavnost;

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 – razloženo;
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:

– ugodna končna cena;
– kakovost blaga;
– reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:

izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97). S ponudniki, katerim bo naročnik priz-
nal sposobnost, bo sklenjena pogodba o do-
bavah blaga pod pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo po-
nudbo za eno ali več skupin blaga oziroma
enega ali več artiklov iz posamezne skupine.
Ponudniki bodo s pisnim sklepom do 15. 7.
1999 obveščeni o priznanju sposobnosti.

10.
OŠ Kamnica

Št. 1549/99 Ob-4969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) vodomeri: ocenjena vrednost

10,000.000 SIT,
B) vodovodni material – fitingi: oce-

njena vrednost 6,000.000 SIT,
C) vodovodni material: ocenjena vred-

nost 40.000 SIT,
D) gradbeni in potrošni material: oce-

njena vrednost 6,000.000 SIT,
E) pisarniški material, papirna kon-

fekcija, tiskovine in računalniški mate-
rial: ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 402-26/99 Ob-4998

Mednarodni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
za gradnjo: AC Celje–Ljubljana

odsek 7: Blagovica–Šentjakob
pododsek 7/1: Blagovica–Lukovica

km 00.311 – 08.852
pododsek 7/2: Lukovica–Šentjakob

km 00.000 – 11.660
1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji, DARS, d.d., v skladu s 43. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24 z dne 5. 5. 1997) objavlja javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti za izvedbo del:

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila od A) do E) je
74,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 10.
1999 do 30. 9. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816,
kontaktna oseba Anton Tomažin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za dobavo materialov”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Anton Tomažin.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 7. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, sejna
soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– predložiti je potrebno vso dokumenta-
cijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,

– prednost bodo imeli ponudniki, ki ima-
jo organizirano dežurno službo za izdajo ma-
teriala v vsakem času in imajo brezplačno
dostavo blaga do naročnika.

9., 10.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 1548/99 Ob-4970
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) vzdrževanje vozil:

1. specialna tovorna vozila s smetar-
sko nadgradnjo in kombinirana vozila znam-
ke Mercedes,

2. kanaljet Iveco – Moro,
3. smetarska vozila TAM – Riko in av-

tocisterna TAM – Riko,
4. tovorna vozila znamke VW (Caddy

in transporter),
5. terenska vozila Suzuki (Vitara in Sa-

mara I),
6. osebna in tovorna vozila Renault

(R5, Clio, Laguna, Expres R 19),
7. terensko tovorno vozilo Mazda 2500;

B) vzdrževanje vodomerov:
1. od proizvajalca ABB, IKOM in INSA,
2. od proizvajalca Meinicke;

C) vzdrževanje strojev.
Ponudbe ponudnikov, ki bodo posredo-

vane samo za posamezne sklope (od A do
B), bodo upoštevane in se bodo štele za
popolne.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.

Kraj izvedbe: Novo mesto, Cikava.
3. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 10. 1999 do 30. 9. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, tel. 068/323-594, faks 068/323-816,
kontaktna oseba Anton Tomažin.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za vzdrževanje vozil, vodomerov in
strojev”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Anton Tomažin.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 7. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, sejna
soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– predložiti je potrebno vso dokumenta-
cijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,

– prednost bodo imeli ponudniki s poob-
laščenim servisom proizvajalcev vozil, vo-
domerov in strojev ter z odzivnim rokom
48 ur ali manj.

9., 10.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
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Dela od km 06.260 do km 08.852 v dolžini 2592 m pododseka 7/1 in od km 00.000 do km 03.600 v dolžini 3571 m pododseka
7/2 skupne dolžine 6163 m

2. Obseg ponudbenih del
I. Trasa štiripasovne avtoceste; odsek Kompolje–Krtina od km 06.260 do km 08.852 pododseka 7/1 in od km 00.000 do km 03.600

pododseka 7/2 , ki obsega:

Enota Količina
– preddela
⋅ zakoličba m1 9280
⋅ posek in odstranitev grmovja m2 5750
– zemeljska dela in temeljenje:
⋅ izkopi m3 246.000
⋅ nasipi m3 196.300
– odvodnjavanje
⋅ betonski cevni prepusti do φ 100 m 1.090
⋅ betonske pobočne kanalete m 1.100
⋅ tlakovani jarki m2 1.300
– voziščne konstrukcije m2 167.000
– deviacije cest in poti m1 2.700
– dostopne ceste m1 7.800
– odvodnjavanje – ukrepi za zaščito
voda z AC zadrževalni bazeni prostornine ca. 200 m3 kom 14
– klic v sili m1 6.163
– ureditev TT vodov na desetih lokacijah
– ureditev vodovoda – križanje na eni lokaciji
– javna razsvetljava in semaforizacija
na dveh lokacijah
– oprema ceste, varnostne ograje,
vertikalna in horizontalna
signalizacija m1 6.200
– protihrupni ukrepi
⋅ protihrupne ograje m1  3.085
⋅ protihrupni zemeljski nasipi m1  950
– krajinska ureditev m1  6.163

II. Premostitveni objekti
– dolžine do 5m (prepusti) m2 185
– dolžine od 5m do 30 m (podvozi, podhodi, mostovi) m2 4.250
– dolžine nad 30m (mostovi, nadvozi) m2 6.380

III. Ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto
– skupna dolžina regulacij m1 4.400

IV. Cestninska postaja Kompolje
– skupna površina m2 547

V. Čistilna naprava Lukovica
– gradbena in obrtniška dela
– tehnološka oprema: fino sito s stiskalnico
– črpalke v predčiščenju 9 kosov
– tehnološka oprema za pranje peska
– tehnološka oprema: strgalo v prim. vsedalniku
– tehnologija in tehnološka oprema za biološko stopnjo čiščenja kompletno
– tehnologija in tehnološka oprema za gnitje blata, odvzem, skladiščenje in uporabo gniliščnega plina ter skladiščenje in zgoščevanje
– cevovodi iz nerjavečega materiala in PE
– ključavničarska dela
– elektroinstalacije, moč, luč, avtomatika, strelovod in mersko mesto

Ponudniki morajo biti neposredni proizvajalci storitev, ki jih ponujajo. Pri tuji opremi domači ponudniki lahko nudijo samo z neposredno
tujo ponudbo ali ponudbo ekskluzivnega zastopnika tujega proizvajalca.
Vl. Zbiralnik za odpadno vodo Blagovica – čistilna naprava Lukovica
– dolžina zbiralnika m1 5.560

3. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.

4. Prijave na javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodim ugotavljanjem sposobnosti
se morajo nanašati na dela, ki so predmet
tega razpisa pri čemer bo priznana sposob-
nost Ponudnikom za vsa razpisana dela sku-
paj (sklopi I.–Vl.) ali ločeno po sklopih (I.,
II., III., IV., V., Vl.) razpisanih del, navedenih

v točki 2, pri čemer morajo biti izpolnjene
zahteve, navedene v tem razpisu, za vsak
sklop del posebej.

5. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du gornjega odstavka in s 49. členom po-
glavja III. zakona o javnih naročilih s pisnim
vabilom pozvani k predložitvi ponudb pred-
vidoma v mesecu septembru 1999.

6. Pravilno in v celoti izpolnjeno dokumen-
tacijo za javni razpis za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti za gradnjo
avtoceste AC Celje–Ljubljana, odsek Blagovi-
ca–Šentjakob, je potrebno v zapečateni ku-
verti dostaviti na naslov: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana do vključno 6. 8. 1999.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v 2. točki, se pri-
java nanaša.

7. Ponudniki lahko dobijo dokumentaci-
jo za predhodno ugotavljanje sposobnosti
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na spodaj omenjenem naslovu ob vplačilu
nevračljivega zneska v višini 60.000 SIT
(vključno s prometnim davkom) ali v proti-
vrednosti v katerikoli konvertibilni valuti.
Vplačila morajo biti izvršena z bančnim pre-
nosom na bančni žiro račun št.:
50105-601-13838 za plačila v SIT ali za
plačila v tuji valuti na bančni žiro račun št.:
51774/7 Pri Novi Ljubljanski banki, d.d.,
Ljubljana v korist Družbe za državne ceste,
d.o.o., s pripisom »za dokumentacijo za
ugotavljanje sposobnosti«.

Ponudniku bomo na njegovo željo posla-
li razpisno dokumentacijo s kurirsko pošto
(DHL itd.) na stroške ponudnika, vendar ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti za iz-
gubo ali prepozno dostavo. V razpisnem po-
stopku bodo upoštevani samo tisti ponudni-
ki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 9. 6. 1999 do konca
junija 1999 od 8. do 14. ure po lokalnem
času od ponedeljka do petka.

9. Domači ponudniki pri ocenjevanju po-
nudb v primerjavi s tujimi ponudniki ne bodo
imeli nobenih olajšav.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljna podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na nasled-
njem naslovu: Oto Rubinič, dipl.inž., Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, soba
št. 103, 1109 Ljubljana, Slovenija, tel. +386
61 178 83 31, faks +386 61 178 83 32.

Družba za državne ceste

International Prequalification of
Contractors

for Construction of the Motorway
Celje–Ljubljana

section 7: Blagovica–Šentjakob
sub-section 7/1: Blagovica–Lukovica

km 0.311 – 8.852
sub-section 7/2: Lukovica–Šentjakob

km 0.000 – 11.660
1. The Motorway Company in the

Republic of Slovenia, DARS, d.d., pursuant
to Clause 43 of the Law on Public
Procurements (Official Gazette RS No. 24,
dated 5 May 1997), invites the Contractors
to participate in the Prequalification of
Contractors for the performance of the
following works on:

Works from km 6.260 to km 8.852 in the length of 2592 m of sub-section 7/1 and from km 0.000 to km 3.600 in the length of
3571 m of sub-section 7/2 in the total length of 6163 m

The scope of the Works tendered:
I. Four-lane motorway; section Kompolje – Krtina from km 6.260 to km 8.852 of sub-section 7/1 and from km 0.000 to km 3.600 of
sub-section 7/2, comprising:

Unit Quantity
– preliminary works
⋅ setting out m1 9280
⋅ felling and removal of bushes m2 5750
– earthworks and foundation:
⋅ excavations m3 246.000
⋅ embankments m3 196.300
– drainage system:
⋅ culverts of concrete pipes up to phi 100 m1 1.090
⋅ slope channel of concrete m1 1.100
⋅ paved ditches m2 1.300
– pavement structures m2  167.000
– deviations of roads and paths m1 2.700
– access roads m1 7.800
– drainage system – protection measures for water
coming from motorway pc  14
earth retarding basins of area about 200 m3

– emergency call m1 6.163
– arrangement of TT lines on ten locations
– arrangement of water supply system – crossing at one location
– public lighting and traffic lights at two locations
– road furniture, guard rails, safety fences, vertical and horizontal
signalisation m1 6.200
– noise protection measures
⋅ noise barriers m1 3.085
⋅ noise protection earth embankments m1 950
– landscape management m1 6.163
Bridging (Spanning) Structures
– of length up to 5 m (culverts) m2  185
– of length from 5 m to 30 m (underpasses,
underways, bridges) m2 4.250
– of length above 30 m (bridges, overpasses) m2 6.380
III. Water stream control and regulations at crossings with the motorway
– total length of relocation m1 4.400
IV. Toll station Kompolje
– total area m2 547
V. Sewage Treatment Plant Lukovica
– Construction and crafts works
– Technological equipment: fine sieve with press
– Pumps for pre-cleansing, 9 pieces
– technological equipment for washing sand
– Technological equipment: scraper in primary humus tank
– Technology and technological equipment for the rotting of sludge, for taking, storage and use of rot gas and storage and densification
– Piping system from anti-rust material and PE
– Metal bending works (locksmith’s works)
– Electric installations, power, lights, automatics, lighting rods and measurement site
The Bidders shall be direct producers of the services offered. With foreign equipment, domestic providers can only make an offer together
with the direct foreign offer or with an offer made by an exclusive representative of a foreign producer.
VI. Waste water collecting system Blagovica – sewage treatment plant
– collecting system length m1 5.560
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3. Tenderers with adequate
experiences from all the countries may
participate in this prequalification of
Contractors.

4. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works
being the subject of this prequalification
whereby qualified will be Contractors either
for all the Works in total (groups I.–VI.) or
separately by groups (I., II., III., IV., V., VI.)
of the Works quoted under item 2 herewith
above and the requirements given in this
prequalification shall be complied with for
each group of Works separately.

5. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public
Procurements invited in writing, as
expected in September 1999, to submit
their Bids.

6. Correctly and completely filled-in
documentation for the prequalification of
Contractors for the construction of the
motorway Celje–Ljubljana, section 7
Blagovica–Šentjakob, sub-section 7/1
Blagovica–Lukovica and sub-section 7/2
Lukovica–Šentjakob, shall be delivered in
sealed envelope to the address: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Einspielerjeva 6, Ljubljana, on or before
6 August 1999.

In the application shall be clearly stated
for which group of Works, quoted under
Item 2, the application refers to.

7. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon
payment of a non-refundable fee in the
amount SIT 60,000.00 (inclusive sales tax)
or equivalent in a convertible currency.
Payments should be made to the bank
account number: 50105–601–13838, for
payments in SIT and the bank account
number 51774/7 at Nova Ljubljanska
Banka d.d. Ljubljana for payments in other
currencies for Družba za državne ceste
d.o.o. with a remark “ For Prequalification
Documentation”. If requested, the
documents will be promptly dispatched by
courier (DHL etc.), however, at Tenderers’
expense, but no liability is taken from us
for loss or late delivery. Only Tenderers
taking and purchasing the documentation
will be eligible to participate in the
Prequalification of Contractors.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the
sender.

8. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address
below from 9 June 1999 until the end of
June 1999 between 8.00 a.m. and 2.00
p.m. local time Monday through Friday.

9. Preferences for the domestic
Bidders will not be taken into account of
this prequalification.

10. Tenderers interested may obtain
further information, may inspect and
acquire the documents for the
Prequalification of Contractors at the
following address: Dipl.Ing. Oto Rubinič,
Družba za Državne Ceste, d.o.o., Tržaška

19a, room no. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenia, phone no.: +386/61/178 8331,
fax no.:+386/61/ 178 8332.

Družba za državne ceste

Ob-4954

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, 3001 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.

2. Kraj izvedbe del: MOC Celje oziro-
ma vsi objekti, ki so v upravljanju Stano-
vanjskega sklada.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: vzdrževalna
in investicijska gradbena in zaključna
dela – gradbena, krovska, kleparska,
ključavničarska, mizarska, steklarska,
keramičarska, slikopleskarska, parke-
tarska in PVC tlaki, elektroinstalater-
ska, instalacije vodovoda, plina, cen-
tralna kurjava, vzdrževanje dvigal, vzdr-
ževanje podpostaj in hidroforjev, čišče-
nje prostorov.

Ocenjena dela skupno znašajo
45,000.000 SIT, posamezna naročena de-
la znašajo največ 5,000.000 SIT, odvisno
od količine posameznih del.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: julij 1999 do

julij 2000 – eno leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje, tajništvo sklada, teh-
nična služba sklada, kontaktna oseba Hren
Tatjana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno pet-
ka 18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v znesku 5.000
SIT na ŽR št. 50700-652-25505 sklic na
številko 00 183.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: do torka, 29. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad ob-
čine Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3001,
Celje, tajništvo sklada.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 29. 6. 1999 ob 10. uri v pisarni št.
13 na Stanovanjskem skladu občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, Celje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: letna pogod-
ba o izvajanju del oziroma storitev, priloga
razpisni dokumentaciji.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji po 40. členu ZJN,
reference na področju ponujenih del in os-
tali pogoji iz razpisne dokumentacije za po-
nudnike, zagotovitev dežurne službe.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko oddajo ponudbo za
eno ali več navedenih gradbenih ali za-
ključnih del.

Stanovanjski sklad občine Celje

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. 37/99 Ob-4883
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava opreme in iz-
vedba opremljanja prostorov.

Ocenjena vrednost: 100,000.000 SIT.
1. Oprema in izvedba opremljanja:

pisarne, poslovni prostori, učilnice, kabi-
neti in drugi prostori, ca. 75,000.000 SIT.

2. Dobava in montaža varnostne in dru-
ge kovinske opreme: omare, skladiščni re-
gali, vojaške postelje, ca. 25,500.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: objekti Ministrstva za
obrambo v Republiki Sloveniji, največ Ljub-
ljana, Celje, Postojna, Kranj.

4. Predvideni čas izvedbe naročila:
12 mesecev.

5. (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 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 7. 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
označene z napisom: “Ne odpiraj, ponud-
ba MORS PUS 37/99 – dobava opreme in
izvedba opremljanja prostorov”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 7. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, so-
ba št. 150.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, Ljubljana, Oddelek za na-
bavo, tel. 061/171-23-43, med 8. in 9.
uro.

11.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-4953
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

– projektiranje novogradenj, rekon-
strukcij, adaptacije, posnetki obstoječe-
ga stanja,

– nadzor nad izvajanjem del s po-
dročja gradbeništva,

– študije s področja investicij,
– storitve s področja upravljanja in

prometa z nepremičninami.
Vrednost naročil skupno letno znaša

20,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: MOC Celje, oziroma vsi

objekti, ki so v upravljanju stanovanjskega
sklada.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: julij
1999 do julij 2000 – eno leto.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje, tajništvo sklada, teh-
nična služba sklada, kontaktna oseba Hren
Tatjana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno petka
18. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v znesku 5.000 SIT
na ŽR št. 50700-652-25505 sklic na števil-
ko 00 183.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka, 29. 6. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Celje, Trg Celjskih knezov 8, 3001 Celje,
tajništvo sklada.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 29. 6. 1999 ob 12. uri, v pisarni št.
13, na Stanovanjskem skladu občine Celje,
Trg Celjskih knezov 8, Celje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: letna pogodba o izvajanju
storitev za naročnika.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji po 40. členu ZJN, refe-
rence na področju ponujenih del in ostali
pogoji iz razpisne dokumentacije.

10., 11.
Stanovanjski sklad občine Celje

Javni razpisi

Popravek

Št. 120/99 Ob-4966
1. V objavi četrtega javnega razpisa za do-

deljevanje posojil in jamstev projektom, ki so
namenjeni skladnejšemu regionalnemu raz-
voju in ohranjanju poseljenosti slovenskega
podeželja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3337, v
poglavju III. Finančni pogoji, skupni za vse
namene, se 6. točka popravi in pravilno glasi:

Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, iz-
vršena v letu 1999 iz lastnih sredstev, ven-
dar največ v višini 50% dodeljenega poso-
jila. Prosilec lahko v obliki gotovine porabi
največ 20% dodeljenega posojila, a ne več
kot 350.000 SIT.

2. A) V objavi javnega razpisa za dode-
ljevanje sredstev, namenjenih financiranju
razvojnih programov na kmetijah in pre-
strukturiranju kmetijstva, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 32-33 z dne 7. 5.
1999, Ob-3532, v poglavju III. Finančni
pogoji, skupni za vse namene, se 5. točka
popravi in pravilno glasi:

Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za de-
la, izvršena v letu 1999 iz lastnih sred-
stev, vendar največ v višini 50% dode-
ljenega posojila. Prosilec lahko v obliki
gotovine porabi največ 20% dodeljenega
posojila, a ne več kot 350.000 SIT.

B) V prilogah k javnemu razpisu za do-
deljevanje sredstev, namenjenih financira-
nju razvojnih programov na kmetijah in pre-
strukturiranju kmetijstva v prilogi 3, se dru-
gi odstavek popravi in pravilno glasi:

Upravičenci so kmetje – fizične ose-
be, ki izpolnjujejo pogoje za opravlja-
nje kmetijske dejavnosti, katerih obstoj
je ogrožen zaradi individualne škode,
ki so jo povzročili požar na gospodar-
skih in stanovanjskih objektih, kmetij-
skih strojih in opremi ter plazovi, popla-
ve, večji pogini živali, neurja s točko,
pozeba, suša, potres ter uničenje več-
jih strojev in naprav.

Deveti odstavek priloge 3 se popravi in
pravilno glasi:

Upravičenci so kmetje – fizične ose-
be, katerim kmetijska dejavnost skupaj
z dopolnilnimi dejavnosti predstavlja os-
novni vir dohodka, obstoj kmetije pa je
ogrožen zaradi individualne škode, ki so
jo povzročili požar na gospodarskih in
stanovanjskih objektih, kmetijskih stro-
jih in opremi ter plazovi, poplave, večji
pogini živali, neurja s točo, pozeba, su-
ša ter uničenje večjih strojev in naprav.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o.,
Ribnica

Št. 403-3/99 Ob-4946
Na podlagi zakona o izvrševanju prora-

čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98), proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1999 (Ur. l. RS,
št. 91/98) ter pravilnika o sofinanciranju
asistentov stažistov (Ur. l. RS, št. 38/99)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport

razpis
za sofinanciranje asistentov stažistov

v študijskem letu 1999/2000
1. Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljub-

ljana, Župančičeva 6, bo v študijskem letu
1999/2000 sofinanciralo do 60 asisten-
tov stažistov.

2. Okvirna vsota denarja, ki jo bo Mini-
strstvo za šolstvo in šport mesečno name-
nilo univerzama in koncesioniranim samo-
stojnim visokošolskim zavodom za asisten-
te stažiste, je 19,000.000 SIT.

3. Na razpis se lahko prijavijo univerzi
in koncesionirani samostojni visokošolski
zavodi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
izvajajo javno službo. V prijavi morajo nave-
sti:

– priimek in ime ter rojstne podatke kan-
didata za asistenta stažista,

– dokazilo, da je slovenski državljan ali
Slovenec brez slovenskega državljanstva,
ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji
pod enakimi pogoji kot državljan Republi-
ke Slovenije,

– podatke o njegovi strokovni usposob-
ljenosti in uspešnosti (diplomi, smeri, pov-
prečni oceni vseh izpitov, oceni diplome;
če je povprečna ocena manj kot 8,5, mora
pristojni organ visokošolskega zavoda vlo-
go dodatno utemeljiti),

– podatke o predvideni pedagoški ob-
veznosti asistenta stažista,

– podatke o predvidenem vpisu asisten-
ta stažista v podiplomski študijski program,

– dokazilo o izvolitvi ali o začetem po-
stopku za izvolitev asistenta stažista v naziv
asistenta,

– izjavo pristojne osebe visokošolske-
ga zavoda (rektorja oziroma dekana kon-
cesioniranega samostojnega visokošolske-
ga zavoda), da bo s kandidatom za asisten-
ta stažista sklenil delovno razmerje za do-
ločen čas.

4. Prijavo je treba oddati Ministrstvu za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
najkasneje 10. 9. 1999 do 12. ure, v zapr-
ti ovojnici, na kateri naj bo napisano: “Ne
odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje
asistentov stažistov v študijskem letu
1999/2000”. Odpiranje vlog bo 13. 9.
1999 ob 13. uri v sektorju za višje strokov-
no in visoko šolstvo na Dalmatinovi 2/14.

5. Obravnavane bodo le pravočasne pri-
jave. Ministrstvo bo pri izbiranju dalo pred-
nost kandidatom s tistih študijskih podro-
čij, na katerih so visokošolski učitelji preo-
bremenjeni, kandidatom za nova študijska
področja in kadrovsko pomladitev. Upo-
števana bo tudi uspešnost doslej sofinan-
ciranih asistentov stažistov. Sklep o izbiri
bo sprejet najkasneje do 30. 9. 1999.

6. Za sofinanciranje asistenta stažista bo
ministrstvo ob upoštevanju Pravilnika o sofi-
nanciranju asistentov stažistov sklenilo po-
godbo z univerzama oziroma koncesionira-
nim samostojnim visokošolskim zavodom.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-4948
Na podlagi sklepa skupščine Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne
24. 3. 1999 o razporeditvi presežkov po
zaključnem računu za leto 1998 in v skla-
du z določili statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/95)
ter pravilnika o sofinanciranju, sponzorira-
nju in donatorstvu objavlja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje, sponzoriranje

in donatorstvo programov oziroma
projektov v letu 1999

I. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Miklošičeva 24, Ljubljana, Sloveni-
ja (v nadaljevanju zavod).
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II. Predmet javnega razpisa:
1. Sofinanciranje izdajateljskih projek-

tov v letu 1999 za zagotavljanje kakovosti
zdravstvenih storitev zavarovanim osebam.
Pri tem bodo imele prednost:

– informativne brošure, zloženke in dru-
ga krajša tiskana gradiva namenjena infor-
miranju zavarovancev o pravicah iz obvez-
nega zdravstvenega zavarovanja in postop-
kih za njihovo uresničevanje, predvsem po-
stopkih, ki so pomembni z vidika varstva
pravic zavarovancev kot potrošnikov
zdravstvenih storitev,

– znanstvene, strokovne in specializira-
ne revije s področja zdravstvenega varstva,
ki na nacionalni ravni vzpodbujajo strokov-
no zdravstveno publicistiko o zagotavljanju
kakovosti in zdravstveni ekonomiki.

2. Sofinanciranje raziskovalnih in izo-
braževalnih programov oziroma projektov
za zagotavljanje kakovosti zdravstvenih sto-
ritev v zdravstvenih ustanovah, ki bodo iz-
vedeni v letu 1999. Pri tem bodo imeli
prednost:

– akcijski raziskovalni programi in pro-
jekti, ki jih podpirata Ministrstvo za
zdravstvo oziroma Ministrstvo za znanost R
Slovenije in ki imajo za cilj izboljšati čakal-
ne dobe, sisteme naročanja in druge orga-
nizacijske pogoje v zdravstvenih ustanovah
pri nudenju zdravstvenih storitev zavaro-
vancem,

– zdravstveni oziroma medicinski izo-
braževalni seminarji, kongresi ali srečanja
nacionalnega in mednarodnega pomena,
namenjeni zagotavljanju kakovosti v
zdravstvenih ustanovah.

3. Sponzoriranje programov in projek-
tov promocije zdravja, zdravega načina živ-
ljenja in preprečevanja dejavnikov tvega-
nja, ki bodo izvedeni v letu 1999. Pri tem
bodo imeli prednost programi in projekti
nacionalnega pomena, ki jih podpirata Mi-
nistrstvo za zdravstvo ali Inšitut za varova-
nje zdravja RS, razen programov in
projektov na področju preventive
kardiovaskularnih bolezni, ki bodo lahko
kandidirali na posebnem razpisu, ki ga bo
zavod izvedel predvidoma še v mesecu
juniju 1999.

4. Donatorstvo programov in projektov
humanitarnih in drugih organizacij ter dru-
štev na področju skrbi za zdravo življenje
oziroma bolj kakovostno življenje z bolez-
nijo, ki bodo izvedeni v letu 1999. Pri tem
bodo imeli prednost programi nacionalnih
zvez ali društev, ki vključujejo izobraževal-
ne, vzgojne in informativne aktivnosti za
svoje člane ali splošno javnost za izboljša-
nje zdravja oziroma kakovosti življenja z
boleznijo.

III. Orientacijska vrednost razpisa:
40,000.000 SIT.

IV. Rok izvedbe del: v letu 1999 oziro-
ma skladno z določili pogodb, ki jih bo
Zavod sklenil z izbranimi ponudniki.

V. Pogoji in merila za izbiro najugod-
nejšega ponudnika: pogoji in merila so
razvidni iz Zavodovega pravilnika o sofi-
nanciranju, sponzoriranju in donatorstvu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloge morajo izpolnjevati pogoje navede-
ne v 9. členu pravilnika. Kateri programi
in projekti bodo imeli prednost, je razvid-
no iz točke II.

Vloge v zaprtih ovojnicah (kuvertah) in
jasno označene z napisom “Javni razpis za
sofinanciranje, sponzoriranje in dona-
torstvo programov in projektov v letu 1999
- Ne odpiraj” morajo biti predložene najka-
sneje do 7. 7. 1999 do 12. ure na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, Ljubljana. Tako ozna-
čene zaprte vloge morajo prispeti na ta
naslov (vložišče) v navedenem roku ne gle-
de na vrsto prenosa.

VI. Javno odpiranje ponudb: pravilno oz-
načene in v roku dostavljene ponudbe bo-
do javno odprte dne 9. 7. 1999 ob 11. uri
na naslovu Miklošičeva 24, Ljubljana, sej-
na soba 140 v prvem nadstropju.

VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: po-
nudniki bodo obveščeni o izbiri s pisnim skle-
pom v roku 8 dni od dneva sprejema sklepa
o izbiri na Upravnem odboru zavoda.

VIII. Ostale informacije: razpisno doku-
mentacijo je moč dvigniti vsak delovni dan
od dneva objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS od 8. do 12. ure v sobi 104
poslovne stavbe na Miklošičevi 24, Ljublja-
na. Prijavitelji lahko razpisno dokumentaci-
jo naročijo tudi pisno na naslov zavoda.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo
pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 061/17-21-434, faks
061/312-182.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-4866

Na podlagi 57. člena statuta Občine
Krško (Ur. l. RS, št. 2/96) 5. in 6. člena
odloka o načinu opravljanja gospodarske
javne službe distribucije omrežnega plina
(Ur. l. RS, št. 41/99), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za distribucijo

omrežnega plina
1. Koncedent: Občina Krško, Cesta

krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet koncesije:
– izgradnja, širjenje in vzdrževanje lo-

kalnega javnega omrežja za distribucijo pli-
na (distribucijsko omrežje) in hišnih pri-
ključkov v skladu s prostorsko izvedbenimi
akti,

– upravljanje z zgrajenim omrežjem,
– sklepanje pogodb o dobavi plina iz

zgrajenega distribucijskega omrežja,
– zagotovitev priključitve uporabnikom,

ki so z odlokom o načinu opravljanja gos-
podarske javne službe distribucije omrež-
nega plina zavezani k priključitvi na distri-
bucijsko omrežje,

– zagotovitev zainteresiranim osebam,
na območju iz 9. člena odloka o podelitvi
koncesije za distribucijo omrežnega plina,
prikljuitev na zgrajeno omrežje,

– zagotavljanje porabnikom kontinuira-
no dobavo omrežnega plina enake kvalite-
te, kot ga prevzame od dobavitelja in skrb

za vzdrževanje in ohranjanje distribucijske-
ga omrežja,

– zagotavljanje strokovnega svetovanja
prebivalcem Občine Krško v zvezi s priklju-
čitvijo,

– na zahtevo koncedenta v skladu s pro-
storskimi akti in koncesijsko pogodbo po
potrebi širitev omrežja na oskrbovalnem
območju,

– izvajanje javne službe v skladu z odlo-
kom o načinu izvajanja gospodarske javne
službe distribucije omrežnega plina in v
skladu z drugimi predpisi,

– v primeru širitve omrežja oziroma gra-
ditve novih omrežij zagotovitev priključitve
in dobava plina pod pogoji, določenimi v
koncesijski pogodbi,

– druge storitve v zvezi z distribucijo
omrežnega plina,

– opravljanje koncesije tudi ob nepred-
vidljvih okoliščinah, nastalih zaradi višje
sile,

– izdajanje soglasij za priključitev na di-
stribucijsko omrežje,

– dovoljenje za priključitev,
– izdajanje predhodnih pogojev in so-

glasij k posegom v prostor,
– priključevanje na distribucijsko

omrežje,
– dobava plina uporabnikom na tem

omrežju,
– nakup plina od izvajalca javne službe

transporta plina in prodajo plina uporabni-
kom na distribucijskem omrežju.

3. Območje izvajanja koncesije: ob-
močje občine Krško.

4. Čas trajanja: koncesija se podeljuje
za obdobje 29 let.

5. Pogoji za koncesionarja:
– koncesionar je lahko domača ali tuja

fizična ali pravna oseba, ki mora imeti pri-
merne izkušnje na področju upravljanja z
distribucijskim omrežjem za oskrbo prebi-
valstva, industrije in drugih uporabnikov z
omrežnim plinom,

– koncesionar mora odkupiti doseda-
njo prostorsko in projektno dokumentacijo
za distribucijo omrežnega plina za ceno
18,000.000 SIT.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji pravne osebe

oziroma o prijavi v razvid samostojnih pod-
jetnikov,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti upravljanja omrežij
za distribucijo zemeljskega plina,

– predlog koncesijske pogodbe,
– podatke o strokovnih kadrih, zapo-

slenih pri koncesionarju,
– dokazila o zagotovitvi sredstev za iz-

gradnjo omrežja v primeru pridobitve kon-
cesije,

– idejno zasnovo predvidenega omrež-
ja in njegovih pomembnejših sestavnih de-
lov na območjih, ki še niso urejena s pro-
storskimi izvedbenimi akti, kar pa v niče-
mer ne sme biti zaveza Občine,

– terminski plan izgradnje omrežja po
fazah, opredeljenih v koncesijskem aktu,

– oceno vrednosti omrežja,
– distribucijsko maržo po posameznih
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kategorijah porabnikov, določenih v javnem
razpisu,

– ceno hišnega priključka po posamez-
nih kategorijah porabnikov.

7. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena prodajna cena omrežnega pli-

na oziroma distribucijska marža za vse kate-
gorije porabnikov in vrste plina (zemeljskega
plina in utekočinjenega naftnega plina),

– ponujena cena hišnega priključka,
– izkušnje in reference ponudnika,
– ponujen čas izgradnje omrežja,
– organizacijske oblike upravljanja.
8. Ponudba mora biti popolna, saj bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadalnje
obravnave.

9. Ponudbe na podlagi tega javnega
razpisa je potrebno poslati v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Krško, Strokovna komi-
sija za izvedbo javnega razpisa in presojo
ponudb, Cesta krških žrtev 14, Krško, s
pripisom: “Ne odpiraj – prijava na javni raz-
pis za distribucijo omrežnega plina”.

10. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo prispeti na zgornji naslov do vključ-
no 1. 9. 1999 do 11. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 9. 1999 ob 12. uri na sedežu
Občine Krško, v sejni sobi “D”.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva,
ko bo občinska uprava Občine Krško izdala
odločbo o izbiri koncesionarja, na podlagi
poročila, ki ga Občinskemu svetu o ponud-
bah in mnenju posreduje strokovna komisi-
ja za izvedbo javnega razpisa in presojo po-
nudb, ki jo imenuje župan Občine Krško.

Občina Krško

Ob-4893

Mestna občina Celje, Zavod za planira-
nje in izgradnjo Celje, komisija za oddajo
stavbnih zemljišč objavlja

javni razpis
za oddajo zemljišča v začasni zakup

V začasni zakup se odda:
stavbno zemljišče del parc. št. 658/6,

k.o. Celje,
stavbno zemljišče del parc. št.

1447/78, del 1447/77 in del 1447/6,
k.o. Sp. Hudinja.

Zemljišče pod točko 1. je primerno za
postavitev kioska za prodajo časopisov
ipd., pod točko 2. pa za razstavno prodaj-
ne površine. Bodoči zakupnik si je pred
postavitvijo kioska oziroma ureditvijo zem-
ljišča dolžan pridobiti vso potrebno doku-
mentacijo, ki je potrebna za postavitev
oziroma ureditev in pridobiti ustrezna do-
voljenja na svoje stroške.

Zakup se bo sklepal za določen čas za
dobo petih let, z možnostjo prejšnje odpo-
vedi oziroma podaljšanja zakupa, glede na
realizacijo prostorsko izvedbenega načrta.

Pri odločanju pri oddaji stavbnega zem-
ljišča v začasni zakup bo komisija dala
prednost kandidatom, ki bodo:

– ponudili program, ki se najbolj vklju-
čuje v okolje in trdnejše jamstvo za realiza-
cijo programa,

Objave
delniških družb

Ob-4807
Na podlagi določbe 269. člena ZGD

uprava družbe Kovinoplastika Lož, industri-
ja kovinskih in plastičnih izdelkov, d.d., Lož,
Cesta 19. oktobra 57, obvešča, da je z
dnem 27. 5. 1999 odstopil član nadzorne-
ga sveta družbe Milan Jelenc.

Kovinoplastika Lož, d.d.
uprava

Javne prodaje delnic

Št. 906/99 Ob-4796
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Bohor žaga in furnirnica,

d.d., Leona Dobrotinška 9, 3230 Šentjur.
Predmet prodaje:
– 749 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 1. 7. 1999.

Po preteku roka bodo delnice pod ena-
kimi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Sektor
zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-4808
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Jata, d.d., Ljubljana, Hladil-

niška pot 34, 1129 Ljubljana.
Predmet prodaje:
– 1.081 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime, po ceni 25.200 SIT za delni-
co.

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 3. 7. 1999.

Po preteku roka bodo delnice pod ena-
kimi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000
Celje.

Banka Celje, d.d.

– opravljali deficitarno dejavnost in za-
poslili več delavcev.

Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati pridobili vsa

ustrezna dovoljenja,
– potrdilo o državljanstvu Republike

Slovenije oziroma izpis iz sodnega regi-
stra.

Ponudbe je potrebno oddati v roku 15
dni po objavi tega razpisa na Zavod za pla-
niranje in izgradnjo Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, kjer dobijo interesenti tudi vse
potrebne informacije tel. 063/484-822,
int. 367.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je
trideset dni od dneva izteka razpisnega
roka.
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

Ob-4895

Center za socialno delo Mozirje objav-
lja

informativni javni razpis
za zbiranje ponudb za najetje

poslovnih prostorov
Center za socialno delo Mozirje zbira

ponudbe za najetje poslovnih prostorov za
dejavnost Centra za socialno delo Mozirje,
za dobo 10 let, z možnostjo kasnejšega
odkupa.

Prostori za najem morajo zadoščati na-
slednjim pogojem:

– skupna površina prostorov znaša naj-
manj 230 m2;

– na razpolago mora biti najmanj 9 pi-
sarn, arhivski prostor, sejna soba (najmanj
25 m2), sanitarije za zaposlene in za stran-
ke, prostor za stranke ter drugi pomožni
prostori;

– prostori morajo biti dostopni iz ulice v
noviju ali do 7% klančine, ali z dvigalom,
dimenzioniranim za invalide;

– lokacija mora biti v centru ali nepo-
sredni bližini Mozirja, v bližini postajališč
javnih prevoznih sredstev ter blizu poslov-
nih prostorov Upravne enote in drugih po-
membnejših ustanov;

– pisarne morajo biti zvočno izolirane in
ne smejo biti prehodne;

– vsi prostori morajo biti opremljeni s
parapetnimi kanali za inštalacijo;

– na zunanjih površinah mora biti zago-
tovljeno 6 parkirnih mest;

– prostori naj bi bili vseljivi čimprej ozi-
roma najkasneje do konca leta 2000.

Rok za zbiranje ponudb je 7 dni po
objavi.

Pisne ponudbe morajo vsebovati tloris
prostorov, navedbo o lastništvu, izpolnje-
vanje razpisnih pogojev za najem, cena na-
jema, obratovalni stroški, doba najema,
možnost odkupa.

Ponudbo pošljite na naslov: Center za
socialno delo Mozirje, Na trgu 20, 3330
Mozirje, tel. 063/831-707, 832-941.

Razpis je informativen in v ničemer ne
zavezuje CSD Mozirje.

Center za socialno delo Mozirje
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 4. skupščine družbe Loka, d.d.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-40
z dne 28. 5. 1999, Ob-4237, se datum
sklica skupščine namesto 30. 6. 1998 pra-
vilno glasi 30. 6. 1999 in točke dnevnega
reda od št. 5 dalje se preštevilčijo (pomoto-
ma sta dvakrat navedeni zaporedni št. 5).

Loka, d.d., Škofja Loka

Popravek

Št. 45/99 Ob-5005
V objavi sklica sedme skupščine del-

niške družbe Givo, Gradnja in vzdrževanje
objektov Ljubljana, d.d., objavljeno v Ur. l.
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999 se datum
sklica skupščine pravilno glasi: v četrtek
17. 6. 1999 ob 8.30.

Givo, d.d., Ljubljana

Popravek

V sklicu 3. skupščine družbe Delo-Ti-
skarna, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999, št. 96/99, Ob-4654, se stavek
pravilno glasi:

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe vsak delovni dan od 8. 7.
1999, pri Jelki Koderman, od 9. do 12. ure.

Uredništvo

Popravek

Ob-4919
Uprava delniške družbe Plinarna Mari-

bor, d.d., objavlja popravek sklepa pod
1. točko IV. seje skupščine družbe, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 40 z dne 28. 5.
1999, Ob-4293, sklicane za četrtek, 1. juli-
ja 1999, na sedežu družbe ob 11. uri.

Predlog sklepa pod 1. točko pravilno
glasi: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočega
skupščine mag. Franc Dover in verifikacij-
ska komisija v sestavi Katica Vodušek, kot
predsednica ter Bojan Lugarič in Bojana Go-
sak kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

Plinarna Maribor, d.d.,
uprava – direktor

Dopolnitev

Ob-4920
Uprava delniške družbe Plinarna Mari-

bor, d.d., s sedežem v Mariboru, Plinarni-
ška ulica 9, Maribor, objavlja predlog za
razširitev dnevnega reda IV. seje skupščine
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d., skli-
cane za četrtek, 1. julija 1999, na sedežu
družbe ob 11. uri, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4293.

Na predlog delničarja Mestne občine
Maribor, s sedežem v Mariboru, Ul. heroja
Staneta 1, katerega delež presega dvajseti-

no osnovnega kapitala družbe, se predlaga-
ni dnevni red dopolni z dodatno točko dnev-
nega reda, kot sledi:

6. Odpoklic člana nadzornega sveta
pred iztekom mandata in izvolitev novega
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa 6.1.: na predlog delni-
čarja Mestne občine Maribor, se z 1. 7.
1999 odpokliče član nadzornega sveta –
predstavnik delničarjev dr. Alojz Križman.

Predlog sklepa 6.2.: na predlog delni-
čarja Mestne občine Maribor se za člana
nadzornega sveta – predstavnika delničar-
jev izvoli mag. Alojz Podgorelec. Mandat
člana nadzornega sveta nastopi z dnem
sprejema tega sklepa na skupščini, to je
1. 7. 1999. Njegov mandat traja do izteka
mandata celotnemu nadzornemu svetu ime-
novanemu na skupščini dne 6. 5. 1997.

Plinarna Maribor, d.d.,
uprava – direktor

Dopolnitev

Ob-4794
Na podlagi 284. in 286. člena zakona o

gospodarskih družbah delničar Kapitalski
sklad, d.d., Ljubljana, katerega skupni de-
lež presega dvajsetino osnovnega kapitala,
predlaga upravi družbe Kovinoplastika Lož,
Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov,
d.d., dopolnitev dnevnega reda na 5. redni
skupščini Kovinoplastike Lož, d.d., ki bo
dne 8. 7. 1999 ob 16. uri v prostorih druž-
be tako, da se na dnevni red uvrsti dodatno
točko dnevnega reda:

– določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog delničarja
skupščina določi sejnine članom nadzorne-
ga sveta in sicer, za predsednika nadzorne-
ga sveta v višini 60.000 SIT bruto, za člane
nadzornega sveta v višini 50.000 SIT bruto.

Obrazložitev: delničar Kapitalski sklad
d.d., ugotavlja, da obstoječe sejnine čla-
nom nadzornega sveta, kot so bile določe-
ne na prvi skupščini družbe v letu 1995, ne
predstavljajo več primernega nadomestila
za njihovo delo, glede na stopnjo odgovor-
nosti članov nadzornega sveta v zvezi s po-
slovanjem družbe. Zato predlaga, da se sej-
nine članom nadzornega sveta uskladijo z
novo nastalimi razmerami, kot je navedeno
v predlogu sklepa.

Uprava d.d. se je do navedene razširitve
dnevnega reda in predloga sklepa opredeli-
la ter podaja o tem naslednji:

Nasprotni predlog sklepa: sejnine članom
nadzornega sveta so za predsednika nadzor-
nega sveta 60.000 SIT bruto, za člane nad-
zornega sveta pa v višini 40.000 SIT bruto.

Kovinoplastika Lož, d.d.
uprava

Dopolnitev

Ob-4996
Na podlagi zahteve delničarjev IGM,

d.d., Zagorje ob Savi, katerih deleži dose-
gajo več kot dvajsetino osnovnega kapitala
in jih upravlja DZU Atena, d.o.o., Ljubljana,
in sicer PID Atena Ena, d.d., PID Atena
Dve, d.d., in PID Atena Tri, d.d.,, vsi Ljublja-
na, Slovenska 56, objavlja uprava IGM, d.d.,
Zagorje ob Savi, dopolnitev dnevnega reda

za 4. sejo skupščine, sklicane za dne 30. 6.
1999, z novo 5. točko, ki se glasi:

1. Odpoklic članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev, pred iztekom
mandata.

Predlog sklepa: skupščina pred iztekom
mandata odpokliče člane nadzornega sve-
ta, ki zastopajo interese delničarjev.

2. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta, ki zastopajo delničarje.

Predlog sklepa: skupščina izvoli člane
nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje,
za mandatno obdobje 4 let.

IGM, d.d., Zagorje ob Savi
uprava

Popravek in dopolnitev

Ob-4997
Uprava delniške družbe TEM Čatež,

d.d., Tovarna elektromateriala Čatež, d.d.,
Čatež 13, 8212 Velika Loka, objavlja po-
pravek in dopolnitev dnevnega reda
5. skupščine delniške družbe, sklicane za
dne 8. julija 1999 ob 12.30 na Čatežu, v
prostorih družbe (sejna soba), Čatež 13 in
objavljene v Uradnem listu RS, št. 43 z dne
4. 6. 1999.

Besedilo sklica se spremeni in dopolni:
– spremeni se 4. točka in se glasi:
4. Sprejem odstopa člana nadzornega

sveta in imenovanje nadomestnega člana.
Predlog sklepa: sprejme se odstop čla-

na nadzornega sveta Stojana Binderja. Za
nadomestnega člana nadzornega sveta se
do izteka mandata sedanjega nadzornega
sveta imenuje Janez Dulc.

– doda se nova 5. točka, ki se glasi:
5. Razporeditev nerazporejenega dobič-

ka do leta 1993.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček

do leta 1993 v nominalni vrednosti
5,556.877,66 SIT se v celoti in skupaj s
pripadajočo revalorizacijo do dne sklepa
skupščine o razporeditvi razporedi za pokri-
vanje nekrite izgube iz leta 1996.

TEM Čatež, d.d.,
uprava družbe

Ob-4775
Na podlagi 45. člena statuta družbe HTP

Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a, zača-
sna uprava sklicuje

prvo redno sejo skupščine
delniške družbe HTP Simonov zaliv,

d.d.,
ki bo dne 14. 7. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe v Izoli, Morova 6a, v resta-
vraciji San Simon.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Igor De-
bernardi, za preštevalca glasov pa Kočevar
Edina, Koren Slavica in Grgič Dara.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
laganem besedilu.
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4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poteku in zaključku lastnin-
skega preoblikovanja družbe.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poslovnih rezultatih za ob-
dobje 1993–1997.

Na predlog začasne uprave in ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predlaganem besedilu.

6. Delitev dobička za obdobje 1993–
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se nerazporejeni dobiček
iz obdobja 1993–1997 razdeli na naslednji
način: ugotovljeni dobiček za leta 1995,
1996 in 1997 v višini 4,407.000 SIT sku-
paj z revalorizacijskimi popravki v višini
940.000 SIT ostane nerazporejen.

7. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta ostane dobiček iz leta
1998 v višini 1,438.000 SIT nerazporejen.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja za poslov-
no leto 1999 imenuje revizijska hiša Reset,
d.o.o., Portorož.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in imenovanje članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo vsi člani za-
časnega nadzornega sveta in izvolijo:

– dva člana nadzornega sveta po pred-
logu začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta,

– en član nadzornega sveta po predlogu
sveta delavcev.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnina za člasne nadzornega sveta
v višini 30.000 SIT neto za predsednika in
25.000 SIT neto za člane nadzornega sve-
ta.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do
povračila stroškov s prihodom na sejo.

11. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in nadzornega sveta lahko družba
oblikuje sklad lastnih delnic do višine 10%
od nominalne vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz naslova prostih rezerv. Nadzorni
svet družba lahko na predlog uprave sprej-
me pravila poslovanja s skladom lastnih del-
nic. Družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic za vse namene iz 240. člena zakona o
gospodarskih družbah.

12. Odobritev kapitala upravi.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v smislu 328. člena
zakona o gospodarskih družbah spremeni
statut družbe, tako da se v 16. členu doda
nova odstavka, ki postaneta 3. in 4. odsta-
vek, ki se glasita:

Upravi se odobri povečanje osnovnega
kapitala z izdajo novih delnic v višini 50%
dosedanjega osnovnega kapitala družbe, pri
čemer pooblastilo velja 5 let od vpisa spre-
membe statuta v sodni register.

Izdaja in vpis novih delnic je namenjena
izključno za vstop strateškega partnerja po
oceni uprave.

13. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki
jo delničar prejme ob vstopu v prostor
skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skupš-
čino prijavili svojo udeležbo na sedežu druž-
be in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.

Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.

Popolno gradivo za skupščino je na voljo
na sedežu družbe v Izoli, Morova 6a, od 15.
6. 1999 dalje vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pi-
sno sporočeni začasni upravi družbe v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, če ob sklicu skupščina ne bi
bila sklepčna, se bo ponovno sestala pol
ure kasneje. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

HTP Simonov zaliv, d.d.,
začasna uprava

Ob-4776
Na podlagi 40. člena statuta Nama, d.d.,

Ljubljana, uprava sklicuje

4. redno sejo skupščine delničarjev
Nama Trgovsko podjetje, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 12. julija 1999 ob

13. uri, na sedežu družbe Nama Trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, v sej-
ni sobi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: skupščina druž-
be izvoli predsednika in dva preštevalca gla-
sov po predlogu uprave. Seji bo prisostvo-
val vabljeni notar.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998 z mnenjem pooblaščenega
revizorja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe sprejme poročilo
uprave in mnenje nadzornega sveta o po-
slovanju družbe ter revidirane finančne izka-
ze za leto 1998 in mnenjem revizorja.

3. Predlog porabe dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina družbe sprejme po pred-
logu uprave in s sklepom nadzornega sveta
sklep, da dobiček družbe izkazan za leto
1998 v višini 156,807.000 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Predlog pokrivanja izgub iz preteklih let.
Predlog sklepa nadzornega sveta: aku-

mulirane izgube iz preteklih let se skupaj z
revalorizacijskim popravkom izgub v skupni
višini 377,349.000 SIT ter revalorizacijskim
popravkom izgub za leto 1999, pokrijejo iz
rezerv kapitala in revalorizacijskim poprav-
kom rezerv.

5. Predlog za imenovanje revizorja druž-
be Nama, d.d., Ljubljana, za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovanja za leto 1999 se imenuje
pooblaščeno revizijsko družbo Constantia
MT & D, d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave vsak
delovnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno na dan
zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave del-
niške družbe Nama, d.d., Ljubljana, Tomši-
čeva 1, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
se na podlagi 41. člena statuta Nama, d.d.,
Ljubljana, prijavijo, tako da njihova prijavni-
ca prispe na sedež družbe Nama Trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, do vključno 9. 7.
1999.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom za-
sedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se izkažejo s potrdilom o
lastništvu delnic, osebnim dokumentom in
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nama, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 01/99 Ob-4777
Na podlagi določil 13. člena statuta,

d.d., SM trgovina, sklicujem

skupščino
SM trgovina, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 15. julija 1999 ob
14. uri v dvorani Doma upokojencev Griže,
Griže št. 49b.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine Slavica Čehovin, verifikacijska
komisija v sestavi Cvetka Pernovšek in Nika
Kolmančič ter zapisnikar – notar Srečko Ga-
brilo: ugotovi se sklepčnost.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagni

dnevni red.
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3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1998 v
predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprej-
me skupščina sklep, da čista izguba za leto
1998 v znesku 4,757.000 SIT ostaja v bi-
lanci stanja nepokrita.

5. Predčasna razrešitev članov nadzor-
nega sveta in imenovanje novih članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji
člani ter imenujejo nove članice d.d.: Cvetka
Pernovšek, predsednica, Janja Centrih, čla-
nica in Anica Lah, članica.

6. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be, ki se nanašajo na objavo sklica skupšči-
ne in določi čistopis statuta.

7. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je delničarjem na vpogled pri upravi na
sedežu družbe Šlandrov trg 35, Žalec in to
vsak delovni ponedeljek in petek med 8. in
12. uro. Na skupščini delničarjev se odlo-
ča o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi
delničarjev k posameznim točkam dnevne-
ga reda morajo biti v pisni obliki obrazlože-
ni in vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica pri upravi na sedežu družbe. Skupš-
čine se lahko udeležijo delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zastopniki. Pravico ude-
ležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine, to je vključno do
dne 12. julija 1999. Uprava in nadzorni
svet se lahko udeležijo skupščine, tudi če
niso delničarji. Pozivamo udeležence, da
se ob prihodu na skupščino prijavijo v pro-
storu, kjer se bo skupščina vršila, najmanj
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki se izkaže-
jo z osebnim dokumentom, pisnim poobla-
stilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. Vsa predložena doku-
mentacija bo do konca skupščine družbe
na vpogled pri notarju.

V primeru, da bi skupščina ne bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru ob 15. uri. Skupščina druž-
be bo v tem primeru veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

SM trgovina, d.d.,
uprava

Št. 5300/99 Ob-4778
Na podlagi 20. člena statuta družbe To-

varne krmil Žalec, d.d., Vrečerjeva 13,
3310 Žalec, uprava in nadzorni svet sklicu-
jeta

4. skupščino
delničarjev družbe Tovarna krmil

Žalec, d.d.,
ki bo dne 7. 7. 1999 ob 14. uri v prosto-

rih Hotela Žalec, Mestni trg 3, Žalec.
Uprava in nadzorni svet predlagata na-

slednji dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev predsednika

skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:

1. Za predsednico skupščine se izvo-
li Katra Rangus.

2. Za preštevalki glasov se izvolita Ire-
na Labohar in Ivica Povalej.

2. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi dobička za poslovna leta 1993, 1994,
1995 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Zaradi sanacije sklepa skupščine z

dne 12. 6. 1997, ki je bil s sodbo Okrožne-
ga sodišča v Celju, opr. št. P 552/97 z dne
1. 3. 1999, ugotovljen za ničnega, se v
poslovnih knjigah družbe na dan pravno-
močnosti sodbe evidentirajo terjatve do pre-
jemnikov dividend in deležev na dobičku
poslovnih let 1993, 1994 in 1995.

2. Terjatve iz prejšnje točke tega skle-
pa znašajo skupaj 25,466.065 SIT in so se-
stavljene iz izplačanih dividend v znesku
22,522.170 SIT in iz izplačanih deležev za-
poslenih na dobičku v znesku 2,943.895 SIT.

3. Hkrati se z dnem 12. 6. 1997 po-
veča nerazporejeni dobiček poslovnih let
1993, 1994 in 1995. Povečanje se v po-
slovnih knjigah evidentira z dnem pravno-
močnosti sodbe (1. 3. 1999) v revalorizira-
ni višini od 12. 6. 1997 do tega dne. Reva-
lorizacija se evidentira kot revalorizacijski
odhodek leta 1999.

4. Ugotovljeni in na dan 31. 12. 1998
v poslovnih knjigah izkazan nerazporejeni
dobiček poslovnih let 1993, 1994 in 1995,
revaloriziran do 31. 12. 1998 in povečan
za vzpostavljene terjatve iz 2. točke v višini
61,010.285,58 se razporedi na naslednji
način:

– za dividende delničarjem: 110 SIT
bruto za delnico oziroma v skupni višini
22,522.170 SIT,

– za delež zaposlenih na dobičku:
2,943.895 SIT,

– za nerazporejeni dobiček:
35,544.220,58 SIT.

5. Dividende pripadajo delničarjem
družbe, ki so bili vpisani v delniško knjigo
na dan 9. 6. 1997.

6. Delničarjem in zaposlenim, do ka-
terih je vzpostavljena terjatev iz druge točke
tega sklepa, se dividenda oziroma udeležba
na dobičku ne izplača, ampak se pobota s
terjatvijo družbe. Sicer pa se dividende, ki
po ničnem sklepu še niso bile izplačane,
izplačajo v 30 dneh po skupščini.

3. Potrditev oblikovanja sklada lastnih
delnic.

Predlog sklepa: zaradi sanacije sklepa
skupščine delničarjev z dne 12. 6. 1997, ki
je bil s sodbo Okrožnega sodišča v Celju,
opr. št. P 552/97 z dne 1. 3. 1999 ugotov-
ljen za ničnega, skupščina soglaša z obliko-
vanjem sklada lastnih delnic v višini
10,237.350 SIT, ki ga je uprava oblikovala
dne 12. 6. 1997 za namene prvih treh ali-
nej prvega odstavka 240. člena ZGD in z

namenom umika delnic po določbah o
zmanjšanju osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1996.

Predlog sklepa: zaradi sanacije sklepa
skupščine delničarjev z dne 12. 6. 1997, ki
je bil s sodbo Okrožnega sodišča v Celju
opr. št. P 552/97 z dne 1. 3. 1999 ugotov-
ljen za ničnega, se potrdi imenovanje revi-
zorske družbe Abeceda, d.o.o., ki je opra-
vila revizijo poslovanja za poslovno leto
1996.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se naslednje

spremembe in dopolnitve statuta družbe:
26. člen statuta se spremeni tako, da

spremenjen in dopolnjen glasi: “Družba ima
petčlanski nadzorni svet. Štiri člane nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničar-
jev, voli skupščina z navadno večino iz 23.
člena tega statuta na predlog uprave ali po-
sameznih delničarjev. Enega člana nadzor-
nega sveta – predstavnika delavcev, imenu-
jejo delavci, če oziroma dokler takšno za-
stopstvo delavcev v nadzornem svetu pred-
videva zakon. Člani nadzornega sveta so
izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo po-
novne izvolitve”.

28. člen statuta se spremeni tako, da
spremenjen in dopolnjen glasi: “Nadzorni
svet veljavno odloča, če so na seji prisotni
vsaj trije člani, za odsotna dva člana pa je
izkazana vročitev vabila vsaj tri dni pred sejo.

Vsak član ima pri odločanju en glas. Nad-
zorni svet odloča z večino oddanih glasov”.

6. Imenovanje dveh novih članov v nad-
zorni svet.

Predlog sklepa: za nova člana nadzorne-
ga sveta imenuje Karmen Mavrič in Petra
Rajačiča. Mandat novima članoma nadzor-
nega sveta začne teči z dnem vpisa spre-
memb statuta v sodni register.

7. Določitev nagrade članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
1. Nadzornemu svetu pripada nagra-

da v obliki sejnine v naslednji višini:
– za člane nadzornega sveta, vsake-

mu v višini 200 DEM v neto tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan izplačila,

– za predsednika nadzornega sveta v
višini 300 DEM v neto tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan izplačila.

2. Zaradi sanacije sklepa skupščine
delničarjev z dne 12. 6. 1997, ki je bil s
sodbo Okrožnega sodišča v Celju opr. št. P
552/97 z dne 1. 3. 1999 ugotovljen za
ničnega, skupščine delničarjev soglaša in
odobrava izplačila sejnin, ki so bila članom
in predsedniku nadzornega sveta izplačana
do sedaj.

8. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za poslovno leto 1998.

9. Obravnava in sprejem sklepa o upo-
rabi dobička z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. V letu 1998 ustvarjeni čisti dobi-

ček se uporabi:
– za nerazporejeni dobiček:

30,974.650,44 SIT.
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2. Do 31. 12. 1998 revaloriziran ne-
razporejeni dobiček iz let 1993 do 1996 v
skupnem znesku 40,048.145,26 SIT, se
uporabi:

– za dividende delničarjev:
18,836.724 SIT,

– nagrada upravi in delavcem s po-
sebnimi pooblastili: 2,002.407 SIT,

– za nagrado nadzornemu svetu:
850.000 SIT,

– za nerazporjeni dobiček:
18,359.014,26 SIT.

Dividende v bruto znesku 92 SIT na del-
nico pripadajo delničarjem vpisanim v del-
niško knjigo na dan 5. 7. 1999.

Dividende in drugi deleži na dobičku se
izplačajo v roku 30 dni po skupščini.

Nagrada upravičencem, ki so zaposleni
v družbi se izplača v obliki lastnih delnic
družbe.

3. Nerazporejeni dobiček leta 1997 v
revaloriziranem znesku do 31. 12. 1998
26,246.973,81 SIT ostane v celoti neraz-
porejen.

10. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizorska družba
Abeceda, d.o.o., Ptuj.

Glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

navadnih delnic na ime, ki so dne 5. 7.
1999 vpisani v delniško knjigo vodeno v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, d.d. ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini, tako da njihova
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
5. 7. 1999. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora vsebovati splošne po-
datke (ime, priimek, naslov, EMŠO, oziro-
ma firmo in sedež) pooblastitelja in poob-
laščenca ter podpis pooblastitelja.
Poosblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci na
skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri
vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica
daje en glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je v sredo 7. 7. 1999 ob 15. uri v
isti dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
Tovarne krmil Žalec, d.d., Vrečerjeva 13,
Žalec, in sicer od 7. 6. 1999 dalje od 10.
do 12. ure.

Tovarna krmil Žalec, d.d.,
predsednik nadzornega sveta

Ob-4780
Uprava družbe na podlagi 14. člena sta-

tuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemič-
na industrija, d.d., Hermanova 1, Sevnica,
sklicuje

2. redno sejo skupščine
delniške družbe Tanin Sevnica, d.d.,

ki bo dne 16. 7. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica, v
jedilnici družbe in skupaj z nadzornim sve-
tom predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna in se izvolijo delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi: za predsedni-
ka skupščine se izvoli odvetnik Simon Je-
glič iz Ljubljane, Jadranska 18; za prešte-
valca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in
Tina Šteblaj, obe iz Tanin Sevnica, d.d.; za
sestavo notarskega zapisnika in za udelež-
bo na skupščini se potrdi notar Alojz Vidic iz
Sevnice, Glavni trg 41.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu uprave za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1998 z mnenjem revizor-
ja v predloženem besedilu.

3. Uporaba dobička leta 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme

sklep, da se dobiček za leto 1998 po sta-
nju na 31. 12. 1998, ki znaša
1,426.558,29 SIT v celoti razporedi v re-
zerve družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe za poslovno leto 1999
in leto 2000 se imenuje družbe ITEO Revi-
zija, Ljubljana, Kotnikova 28.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi

sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe Tanin Sevnica, d.d., Hermanova
1, Sevnica, v tajništvu uprave, vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
7. 7. 1999 oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prej-
mejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
ga shrani družba.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic napo-
vedati upravi pisno vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblaščenci morajo v is-
tem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 13. uri na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

Tanin Sevnica, d.d.,
uprava

Ob-4779
Na podlagi 33. člena statuta Iskre Avtoe-

lektrike d.d., Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje

3. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d.,

Šempeter pri Gorici, Polje 15
ki bo v sredo 14. 7. 1999 ob 12. uri na

Območni obrtni zbornici v Novi Gorici, Ulica
Gradnikove brigade 6.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 3. skupščine in izvolitev de-

lovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne je imenovan Robert Žerjal, za prešteval-
ca glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Karmen Bavčar, za notarska opravila se po-
trdi izbrano notarko Evo Lučovnik iz Nove
Gorice.

2. Sprejemanje spremembe poslovnika
o delu skupščine in čistopisa istega poslov-
nika.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be poslovnika o delu skupščine in čistopis
poslovnika o delu skupščine po predlogu
uprave.

3. Sprejemanje letnega poročila uprave
za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave za leto 1998 na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta in poročila
revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o. o
reviziji računovodskih izkazov za leto 1998.

4. Sprejemanje predloga uprave o raz-
poreditvi dobička iz leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ostane dobiček v višini 195,991.185,92
SIT nerazporejen.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 50,000.000 SIT iz vplačane-
ga presežka kapitala.

Družba lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz prve do tretje alinee prvega od-
stavka 240. člena ZGD. Pogoje za pridobi-
vanje lastnih delnic in pogoje za njihovo ods-
vajanje določi nadzorni svet. Nadzorni svet
nadzira upravljanje s skladom lastnih delnic.

6. Sprejemanje dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Iskre Avtoelek-
trike d.d. po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje KPMG Slovenija d.o.o, iz Ljubljane za
revizorja računovodskih izkazov Iskre Avtoe-
lektrike d.d. za leto 1999.

Predlagatelj sklepa pod 7. točko dnev-
nega reda je nadzorni svet, ostalih sklepov
pa skupaj uprava in nadzorni svet.

Predlog čistopisa poslovnika, letno po-
ročilo uprave za leto 1998, revizijsko poro-
čilo o reviziji računovodskih izkazov za leto
1998, predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta, mnenji nadzornega sveta k letnemu
poročilu uprave in predlogu razporejanja do-
bička ter veljaven poslovnik o delu skupšči-
ne je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, vsak delovnik med 9. in 14. uro do
zasedanja skupščine pri Mariji Ušaj, v po-
dročju za kadre in splošne zadeve.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini imajo le
delničarji vpisani v knjigo delničarjev ter nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo v
skladu s 35. členom statuta družbe prijavili
udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.

Morebitne nasprotne predloge z razumno
obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe
v sedmih dneh od objave sklica skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Iskra Avtoelektrika d.d.
Šempeter pri Gorici
predsednik uprave

Št. 10110 Ob-4781
Na podlagi 7.5. točke statuta Unior, Ko-

vaške industrije, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Unior, d.d.,

ki bo v četrtek, 15. 7. 1999 ob 12. uri, v
sejni dvorani hotela Dobrava Terme Zreče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in se na predlog uprave izvoli
predsednik skupščine in verifikacijska ko-
misija v sestavi predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1998 v pred-
loženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček v znesku

530,437.489,91 SIT za leto 1998 po pred-
logu uprave in na podlagi mnenja nadzorne-
ga sveta ostane nerazporejen.

b) Do 31. 12. 1998 revalorizirani neraz-
porejeni dobiček iz leta 1997 v znesku
314,037.704,60 SIT se uporabi:

– za dividende v znesku 142,553.794 SIT,
– za udeležbo na dobičku članom upra-

ve in članom nadzornega sveta v znesku
10,691.534 SIT,

– za nerazporejen dobiček v znesku
160,792.376 SIT.

Članom uprave in članom nadzornega
sveta se izplača udeležba na dobičku do
1/3 v gotovini, preostali del pa v obliki del-
nic družbe.

Delničarjem, ki bodo na dan 22. 6. 1999
vpisani v delniško knjigo družbe, pripadajo
dividende v višini 66,67 SIT bruto na delni-
co in se izplačajo delničarjem najkasneje
do 30. 9. 1999.

Dividende bodo izplačane v obliki delnic
družbe po vrednosti 2.500 SIT za delnico.
Preostanek dividende do polne delnice bo
izplačan v gotovini.

4. Pokrivanje izgube iz preteklih let v vi-
šini 1.535,867.288 SIT iz naslova obvez-
nosti do delavcev in Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Republike Slove-
nije za manj izplačane plače ter obveznosti
iz naslova naložb v tujini, ki je izkazana v
potrjenem zaključnem računu za leto 1997
iz rezerv družbe.

Predlog sklepa: izguba iz preteklih let v
višini 1.535,867.288 SIT iz naslova obvez-
nosti do delavcev in Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Republike Slove-
nije za manj izplačane plače ter obveznosti
iz naslova naložb v tujini, ki je izkazana v
potrjenem zaključnem računu za leto 1997,
se pokrije iz rezerv družbe.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic v višini 427,640.000 SIT v skladu s
prvo in drugo alineo prvega odstavka 240.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Podrobnejša pravila za oblikovanje sklada
lastnih delnic sprejme nadzorni svet najkasne-
je v roku 60 dni po izvedbi te skupščine.

6. Informacija uprave o poslovanju druž-
be v letu 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovanjem družbe v
letu 1999.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se potrdi predlagana revizijska družba
PricewaterhouseCoopers, d.d., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 1999.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Za udeležbo na skupš-
čini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 22. 6. 1999.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do ponedeljka,
12. 7. 1999 do 15. ure. Pozivamo udele-
žence, da se ob prihodu na skupščino uro
pred začetkom seje prijavijo pred vhodom v
dvorano z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom in s podpisom po-
trdijo svojo prisotnost na skupščini ter prev-
zamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, na sedežu
družbe v pravni službi.

Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se

skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Unior, Kovaška industrija, d.d.
predsednik uprave

Ob-4782
Na podlagi 6.3 člena statuta delniške

družbe Kovina, Kovinsko predelovalno pod-
jetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji, uprava družbe sklicuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo dne 14. 7. 1999 ob 12. uri, na
sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in 2 preštevalca glasov,
po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha, izkazom finančnih tokov in
poslovnim poročilom, po predlogu uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta.

3. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1998, po pred-
logu uprave in na podlagi mnenja nadzorne-
ga sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju revizijske družbe po predlogu
nadzornega sveta.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe, vsak delovnik od 12. do
14. ure, v kadrovski službi.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 30. 6. 1999 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udelež-
be na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora
biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic,
pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z
istim dnevnim redom ob 12.30. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega re-
da. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela
svoja stališča k nasprotnim predlogom v
roku desetih dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo v Urad-
nem listu RS.

Kovina, d.d.
uprava
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Št. 366 Ob-4783
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe In-

stalater, d.d., Prevalje, uprava družbe skli-
cuje

4. redno skupščino
delničarjev Instalater, d.d., Prevalje,
ki bo v četrtek, 15. 7. 1999 ob 12. uri, v

prostorih družbe, Prevalje, Zgornji kraj 14.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, izvolitev delovnih teles in imenova-
nje notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red in potrdi delovna telesa v
predlagani sestavi ter imenuje notarja za se-
stavo notarskega zapisnika.

2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju družbe Instalater, d.d., Prevalje, za
leto 1998, s predlogom razdelitve čistega
dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejema let-
no revidirano poročilo uprave za leto 1998,
s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Skupščina sprejema predlagano delitev
čistega dobička za leto 1998.

3. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje računovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano revizijsko družbo za revidiranje raču-
novodskih izkazov za leto 1999.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Prevalje, Zgornji kraj 14, sedem
dni pred pričetkom skupščine.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje tri dni pred skupšči-
no prijavijo svojo udeležbo.

Prosimo, da se udeleženci pred pričet-
kom skupščine vpišejo v seznam prisotnih
udeležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno od-
ločala, ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Instalater Prevalje, d.d.
uprava družbe

Ob-4784
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP

Montaža Koper, d.d., Ulica 15. maja 21,
Koper, uprava – direktor družbe IMP Mon-
taža Koper, d.d., sklicuje

3. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper, d.d.,

ki bo 21. 6. 1999 ob 14. uri, v kraju
sedeža družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga

skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper, d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:

– za predstavnika skupščine se imenuje
Marijan Škoda,

– za preštevalca glasov se imenujeta Kri-
stina Bonin in Vlasta Horvat.

3. Poslovno poročilo o poslovanju druž-
be v letu 1998 in mnenje revizorja.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in revizorja se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
čisti dobiček poslovnega leta 1998 neraz-
porejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: revidiranje poslovnih iz-
kazov za leto 1999 se poveri revizorski hiši
Reset, d.o.o., Portorož, Liminjanska 96,
6320 Portorož.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, v korist katerih so delnice delniš-
ke družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo
vodi delniška družba, na dan 31. 5. 1999 in
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili 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, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe od
21. 5. 1999 do 18. 6. 1999, in sicer vsak
delovnik od 13. do 15. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 15. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna, ne glede
na število prisotnih delnic.

IMP Montaža Koper, d.d.
uprava – direktor

Št. 331/99 Ob-4785
Uprava Informatike, informacijske stori-

tve in inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, Mari-
bor, vabi delničarje na

3. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in

inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 13. julija

1999 ob 11. uri, na sedežu družbe, Vetrinj-
ska 2, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko glasovalnih
delnic, da skupščina lahko zaseda. Uprava
obvesti skupščino o notarju, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog uprave se izvoli za predsed-
nika skupščine Ivana Pristovnika in za pre-
števalca glasov Irena Lorencin in Zdenka
Zabavnik.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi, da je skupš-
čina sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in odločanje o revidiranem

poročilu o poslovanju v letu 1998.
Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet

predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo uprave za leto 1998 v predloženem
besedilu.

Predlog uprave: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998 v predloženem
besedilu.

6. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička iz leta 1998.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: skupščina sprejme sklep o razporeditvi do-
bička za leto 1998 v predloženem besedilu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno 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 dne 6. 7. 1999 in ki pisno
prijavo osebno oddajo ali s priporočeno po-
što pošljejo družbi deset dni pred zaseda-
njem oziroma najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred pričetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpi-
som iz sodnega registra. Pooblaščenci del-
ničarjev priložijo tudi pooblastilo.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na sedežu družbe

na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Loren-
cin, od 10. do 12. ure in pri Valentini Grad, od
10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljublja-
ni, Hajdrihova 2, do vključno 9. 7. 1999.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pra-
vočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina vnovič sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Informatika, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob—4786
Na podlagi 45. člena statuta in v skladu

z določbami zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje uprava

2. skupščino
delniške družbe Delmar, d.d., Izola,
ki bo v Izoli, v prostorih SGŠT – Hotel

Riviera, dne 15. 7. 1999, z začetkom ob
12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupš-
čine in verifikacijsko komisijo. Na seji bo
navzoč notar Dravo Ferligoj.

2. Obravnava in sprejem revidiranih ra-
čunovodskih izkazov družbe Delmar, d.d.,
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano revidirano poslovno po-
ročilo družbe za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček iz poslovnega leta 1998 v višini
1,518.000 SIT ne razdeli in ostane neraz-
porejen.

4. Informacija o kapitalskih spremem-
bah.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme informacijo o kapitalskih
spremembah v Delmar, d.d.

5. Poslovno poročilo in načrt za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme poslovno poročilo in na-
črt za leto 1999.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1999 imenuje Reset, d.o.o., Portorož.

7. Vprašanja in predlogi 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.

Pooblastilo mora jasno identificirati
pooblaščenca in pooblastitelja ter biti pod-
pisano s strani pooblastitelja.

Glasovalne pravice posameznih oznak
delnic so opredeljene in skladne s statutom
delniške družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo:
– delničarji, v korist katerih bodo 3 dni

pred izvedbo skupščine delnice delniške
družbe Delmar, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri KDD,

– njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo za udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi, tako da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe, v informativ-
ni pisarni, od 15. 6. 1999 do vključno 15.
7. 1999, od 10. do 12. ure.

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 in v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprot-
ni predlogi morajo biti razumno obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne, v isti dvorani ob 13.30. V
tem primeru bo skupščina sklepčna, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala, z upo-
števanjem zakonskega minimuma.

Delmar, d.d.
uprava

direktor

Št. 33/99 Ob-4787
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek sta-

tuta družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava družbe

3. sejo skupščine
družbe Kovinska industrija KLS, d.d.,

Ljubno ob Savinji,
ki bo dne 17. 7. 1999 ob 10. uri, v sejni

sobi družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti skupščine ter imenovanje no-
tarja.

Predlog sklepov:
1.1. Skupščina na predlog uprave druž-

be sprejema predlagani dnevni red in ime-
nuje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka skupščine.

1.2. Skupščina ugotavlja, da je zaseda-
nje skupščine sklepčno, saj je na seji zasto-
panega več kot 15% osnovnega kapitala
družbe.

2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sedujočega in preštevalce glasov, skladno
s predlogom sklicatelja skupščine.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
KLS, d.d., Ljubno ob Savinji, za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina družbe na
predlog uprave in nadzornega sveta družbe
sprejema letno poročilo o poslovanju druž-
be KLS, d.d., za leto 1998, z računovodski-
mi izkazi, revidiranimi s strani pooblaščene-
ga revizorja Ripro, d.o.o., Velenje.

4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepov:
4.1. Osnovni kapital se poveča z novimi

vložki za 2,800.000 SIT na 146,652.000
SIT.

4.2. Povečani osnovni kapital se razdeli
na 1.400 imenskih delnic, z nominalnim
zneskom 2.000 SIT, ki tvorijo z že izdanimi
delnicami razreda – 1. izdaje isti razred.
Novo izdane delnice bodo izdane proti pla-
čilu 8,228.487,48 SIT.

4.3. Za 1.400 delnic iz 4.2. točke v
skupni nominalni višini 2,800.000 SIT, bo
družba SŽ Metal Ravne, d.o.o., Koroška c.
14, 2390 Ravne na Koroškem, vložila kot
vložek svojo terjatev v znesku
8,228.487,48 SIT. Navedeni vložek je bil
prikazan kot terjatev SŽ Metal Ravne, d.o.o.,
v ZR družbe KLS, d.d., za leto 1998, ki ga
je revidirala Revizijska družba Ripro, d.o.o.,
iz Velenja.

4.4. Delnice bodo izdane v nemateriali-
zirani obliki z vpisom v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri

klirinško depotni družbi. Nalog za vpis bo
družba izdala v 15 dneh po vpisu povečanja
osnovnega kapitala v sodni register.

4.5. Delnice iz 4.2. točke so navadne
delnice, ki dajejo njihovim imenikom pravi-
ce, skladno s 4. točko, prvi odstavek statu-
ta družbe.

4.6. Delnice iz 4.2. točke se glasijo na
ime in so prosto prenosljive.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: določba prvega odstav-
ka (4.1.) 4. točke statuta družbe se spre-
meni in glasi: osnovni kapital družbe znaša
146,652.000 SIT in je razdeljen na 73.326
navadnih, prosto prenosljivih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 2.000 SIT.

6. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis sta-

tuta družbe.
6. Ustanovitev – oblikovanje sklada last-

nih delnic.
Predlog sklepov:
6.1. Ustanovi se sklad lastnih delnic.
6.2. Sklad lastnih delnic se oblikuje do

višine 10% od vrednosti osnovnega kapitala
družbe, in sicer iz naslova prostih rezerv.

6.3. Družba oblikuje sklad lastnih delnic
za vse namene iz 240. člena ZGD.

6.4. Nadzorni svet družbe lahko na pred-
log uprave sprejme pravila poslovanja s skla-
dom lastnih delnic.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 1999 imenuje revizijska
družba Ripro, d.o.o., Velenje.

Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine bo na
voljo na sedežu družbe od 14. 6. 1999
naprej, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci,
ki morajo od začetka zasedanja skupščine
predložiti pooblastila, glasujejo na podlagi
glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v sejno
sobo pri vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 11.
uri bo skupščina sklepčna, ne glede na šte-
vilo prisotnih delničarjev.

Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji

uprava družbe

Št. 93/99 Ob-4788
Uprava družbe Bohor, Žaga in furnirnica,

d.d., Šentjur, Leona Dobrotinška 9, sklicuje

3. sejo skupščine
Bohor, Žaga in furnirnica, d.d., Šentjur,

Leona Dobrotinška 9,
ki bo dne 15. 7. 1999 ob 12. uri, v

menzi družbe Bohor, Žaga in furnirnica,
d.d., Šentjur.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvoli se predlaganega predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ja-
sna Bečaj Božičnik.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov

predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.

Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1998 v predloženem be-
sedilu.

5. Obravnavanje in odločanje o pokriva-
nju izgube leta 1998.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
je predlog sklepa: izguba iz leta 1998 v
višini 10,350.852,13 SIT se pokriva iz:

a) nerazporejenega dobička iz preteklih
let v višini 6,413.318,08 SIT,

b) revalorizacije nerazporejenega dobič-
ka od dneva pokrivanja v višini
2,099.293,76 SIT,

c) za razliko pa se koristi revalorizacija
rezerv v višini 1,838.240,29 SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja se imenuje pooblaščena revizorska
hiša Revisto, d.o.o., Celje.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
podlagi podatkov Klirinško depotne družbe,
d.d., na dan 6. 7. 1999, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki pisno prijavo dostavijo družbi vsaj tri
dni pred skupščino.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na mestu,
kjer bo potekala seja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame-
jo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupš-
čini se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščen-
ci pa s pisnim pooblastilom.

Gradivo
Gradivo za skupščino s celovitimi pred-

logi sklepov je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe vsak dan od 10. do
12. ure, v tajništvu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih

več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna, bo zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12.30. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Bohor, d.d., Šentjur
uprava

Ob-4789
Uprava družbe Izoterm-Plama, d.d., pro-

izvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na

5. skupščino
Izoterm-Plama, d.d., Podgrad,

ki bo dne 15. 7. 1999 ob 12. uri, na
sedežu podjetja Podgrad b. št., 6244 Pod-
grad.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti. Uprava otvori skupščino
in ugotovi, da je na skupščini zastopanih toli-
ko delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in imenovanje notarja ter obrav-
nava in ugotavljanje sklepčnosti.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in imenuje
notarja. Na podlagi poročila preštevalcev
glasov predsednik skupščine ugotovi
sklepčnost skupščine.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 v predloženem besedilu, z
mnenjem nadzornega sveta.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o
pokrivanju izgube za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
krivanju izgube za leto 1998 v predloženem
besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v
letu 1999 se imenuje predlagano revizor-
sko podjetje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-

zorni svet, razen pod 6. točko, kjer je pred-
lagatelj nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupš-
čini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 9. 7. 1999 oziroma če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na se-
dežu delniške družbe vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.

Predlogi sklepov za vsako točko dnev-
nega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga
ter druge informacije, so delničarjem na vo-
ljo na sedežu družbe, v kadrovsko splošni
službi, vsak delovnik od 12. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela

svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

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.

Izoterm-Plama, d.d., Podgrad
uprava

Št. 109 Ob-4790
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mo-

da, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.d.,
Celje, Prešernova 7, sklicuje uprava družbe

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Moda, Trgovina,

proizvodnja in storitve, d.d., Celje,
Prešernova 7,

ki bo v Celju, 14. 7. 1999 ob 9. uri, v
Celjskem domu, Krakov trg 3.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine Dušana Zevnika, dveh
preštevalcev glasov Jožice Antolič in Hede
Pernat, ter ugotovitev, da seji prisostvuje
vabljeni notar Marko Fink iz Celja.

2. Vodstvo seje prevzame izvoljeni pred-
sednik in ugotovi sklepčnost skupščine.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave o poslovanju Mode, d.d., Celje,
za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju Mode, d.d.,
Celje, za leto 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep,
da se dobiček iz poslovnega rezultata za leto
1998 v višini 1,284.592,72 SIT razporedi
za pokrivanje izgube iz preteklih let.

170.351,37 SIT dobička pa se razpore-
di za rezerve.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

leto 1999 revizijsko družbo Abeceda,
d.o.o., Celje.

Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa prve toč-

ke, nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov
tretje, četrte in pete točke dnevnega reda
skupščine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno Marjeti
Krajnc, vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine in ves čas trajanja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Klirinško-depotni družbi na podlagi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine (do vključno 11. 7. 1999).

Delničarje, ki so podpisali pooblastilo,
bodo na skupščini zastopali njihovi poob-
laščenci.

Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja.
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V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci
podpišejo seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev ter prevzamejo glaso-
valne lističe, ki služijo kot vstopnica za ude-
ležbo na skupščini. Gradivo za skupščino je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Predlogi 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 obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 10. uri, istega dne v
istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju skupščine ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Moda, d.d., Celje
uprava

Št. 32/99 Ob-4791
Na podlagi 7. člena statuta družbe Hotel

Evropa, d.d., Celje, Krekov trg 4, sklicuje
začasna uprava družbe

1. redno sejo skupščine
družbe Hotel Evropa, d.d., Celje,

ki bo dne 14. 7. 1999 ob 10. uri na
sedežu družbe, Krekov trg 4, Celje, v kri-
stalnem salonu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli predsedujočega in dva pre-
števalca glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar po
predlogu začasne uprave.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu na
predlog začasne uprave.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe.

4. Poročilo o poslovanju za leto 1998 in
pokrivanje izgube za l. 1993, l. 1994, l.
1995 in l. 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za l. 1998 in predlagano pokri-
vanje izgube po predlogu začasne uprave in
začasnega nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem revizijskega po-
ročila za l. 1998.

Predlog sklepa: potrdi in sprejme se
revizijsko poročilo revizijske hiše Revisto,
d.o.o., Celje, za leto 1998 na predlog za-
časne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta v predlaganem be-
sedilu začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta.

7. Ugotovitev prenehanja mandata čla-
nov začasnega nadzornega sveta in izvoli-
tev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta po predlogu začasne uprave.

8. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta na pred-
log začasne uprave.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je na voljo v tajniš-

tvu družbe, vsak delavnik med 9. in 11. uro
od dneva objave do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD na dan 10. 7. 1999, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pi-
sno in se deponira v tajništvu družbe.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
vanje je, da delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, najmanj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine v tajništvu uprave pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Udeleženci skupščine se prijavijo v taj-
ništvu družbe največ 2 uri in najmanj 30
minut pred zasedanjem, zaradi vpisa v sez-
nam prisotnih delničarjev in prevzema gla-
sovalnih lističev, izkažejo se z osebnim do-
kumnetom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopnik pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Delničarji naj morebitne nasprotne pred-
loge k posameznim točkam dnevnega reda
predložijo začasni upravi družbe najkasneje
v enem tednu po objavi sklica skupščine v
Uradnem listu RS oziroma dnevniku Delo.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje 14. 7. 1999 ob 11. uri v
istem prostoru. Takrat bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Hotel Evropa, d.d., Celje
začasna uprava

Ob-4792
Na podlagi 7.5 člena statuta delniške

družbe Polident sklicujem

4. sejo skupščine,

ki bo 12. 7. 1999 ob 13. uri na sedežu
družbe v Volčji Dragi.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Krušič Janka, za preštevalki glasov
Furlani Dragica in Dominko Silvana, za no-
tarko Evo Lučovnik in za zapisnikarko Švara
Anica.

2. Potrditev dnevnega reda 4. seje
skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in poročilom revizijske
hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe za leto
1998 s poročilom revizijske hiše in mne-
njem nadzornega sveta.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-
poreditve nerazporejenega čistega dobička
v naslednjem besedilu:

a) Čisti nerazporejen dobiček iz leta
1996 se v višini bruto 2,400.000 SIT na
dan 1. 1. 1999 razporedi za izplačilo divi-
dend, preostali dobiček iz tega leta ostane
nerazporejen. Dividenda bo izplačana do
31. 12. 1999.

b) Nerazporejen čisti dobiček iz leta
1997 se na dan 1. 1. 1999 v celoti razpo-
redi v rezerve.

c) Čisti dobiček iz leta 1998 ostane v
celoti nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 1999

se imenuje revizijska družba Podboršek.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov za 3. in 4. točko sta

pripravila uprava družbe in nadzorni svet,
predlog sklepa za 5. točko pa je pripravil
nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pra-
vico udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, ki v treh
dneh pred skupščino upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo oziroma deponirajo
pooblastilo za zastopanje, ki mora biti pisno.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini ter
druga gradiva.

Morebitne dodatne informacije so delni-
čarjem na vpogled na sedežu podjetja pri
Švara Anici vsak delavnik od 11. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila vse pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih razlogih sprejela svoja stališča in bo-
sta o spreminjevalnih predlogih najpozneje
dvanajst dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Polident, d.d.,
direktor

Št. 7/99 Ob-4809
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 15. člena statuta Slove-
nijales DRF, d.d., sklicujem

13. sejo skupščine
delničarjev DRF Plus, d.d., Ljubljana,

ki bo dne 15. 7. 1999 ob 12. uri v mali
sejni sobi v pritličju PPC Slovenijales, Du-
najska 22, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-
ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti.

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) imenovanje verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
Predloga sklepov:
a) Ugotovi se udeležba in sklepčnost

skupščine.
b) Skupščina DRF Plus, d.d., potrjuje

predsednika, verifikacijsko komisijo in no-
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tarja za 13. sejo skupščine v skladu s pred-
logom uprave družbe.

2. Pregled realizacije sklepov 12. seje
skupščine delničarjev DRF Plus, d.d.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo direk-
torja družbe o realizaciji sklepov 12. seje
skupščine delničarjev DRF, Plus, d.d.

3. Obravnava in potrditev poslovnega
poročila ter zaključnega računa družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina družbe potr-
juje poslovno poročilo uprave in zaključni
račun družbe za leto 1998.

4. Predlog razporeditve izkazanega ne-
to dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: izkazani neto dobiček
družbe za leto 1998 v višini 98.000 SIT
ostane nerazporejen.

5. Dokapitalizacija družbe.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

sprejema dokapitalizacijo družbe v skladu s
predlogom uprave družbe.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut druž-

be v skladu s predlogom uprave družbe.
Potrjene spremembe statuta se vključijo v
njegov čistopis.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki se prijavijo na sedežu družbe najkasneje
3 dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno.

V primeru, da skupščina ob prvem sklicu
ne bo sklepčna, se ponovno zasedanje do-
loči za 12.30 istega dne.

DRF Plus, d.d.,
predsednik NS

Ob-4810
Na podlagi 36. člena statuta delniške

družbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno,
d.d., uprava sklicuje

3. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in

platno, d.d., Grosuplje,
ki bo dne 12. 7. 1999 ob 12. uri na

sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Skupščina na predlog
uprave izvoli predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni
notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave o poslovanju družbe
za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta
ter mnenjem revizorja.

3. Delitev čistega dobička za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta čisti dobiček poslovnega
leta 1998 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Start – Revizijska hiša. Družba za
revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od
8. do 11. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine.

Nasprotni ali dopolnilni predlogi delniča-
rjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo od-
dani najpozneje sedem dni po objavi sklica
skupščine v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, zastopniki in njihovi pooblaščenci.
Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastila se deponirajo na
sedežu družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne ob 13.
uri v istih prostorih. V tem primeru bo
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.,

uprava

Ob-4811
Na podlagi 37. člena statuta družbe Mo-

stovna, Podjetje za izdelovanje jeklenih kon-
strukcij in dvigal Ljubljana, d.d., začasna
uprava sklicuje

1. skupščino družbe
Mostovna, Podjetje za izdelovanje

jeklenih konstrukcij in dvigal Ljubljana,
d.d.,

ki bo dne 20. 7. 1999 ob 9. uri v poslov-
nih prostorih v Ljubljani, Verovškova 60, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se sklepč-
nost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Preštevalca glasov: Jure Pavič, Slavko
Celin.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Začasna uprava ob pozitivnem mnenju

začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja ter ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta.

4. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. Ladislav Artnik,
2. Valentin Lemut.

5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane nadzornega sveta v višini 12.000 SIT
neto za člana in 18.000 SIT neto za pred-
sednika.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za poob-
laščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Constantia MT & D,
d.o.o., Revizijska družba, Vilharjeva 27,
Ljubljana.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Mostovna, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Ob-4806
Uprava in nadzorni svet družbe IMP Te-

lekom, Tovarna telekomunikacijskih naprav
d.d., Ljubljana, Vojkova 58 sklicujeta

redno letno skupščino
družbe IMP Telekom d.d.,

ki bo v sredo, 14. julija, ob 13. uri na
sedežu družbe v 2. nadstropju proizvodne
hale v Ljubljani Vojkova 58.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Branka Mihovca.
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Za preštevalca glasov se izvolita: Marjan
Bitenc in Jože Pulko.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 skupaj z revidiranim za-
ključnim računom, mnenjem revizorja v
predloženem besedilu in s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

3. Odločanje o poslovnem rezultatu v le-
tu 1998.

Predlog sklepa: ugotovljen dobiček v le-
tu 1998 v znesku 440.000 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Določitev revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidi-
ral letne računovodske izkaze za poslovno
leto 1999, skupščina na predlog nadzorne-
ga sveta imenuje revizijsko družbo LM Veri-
tas, d.o.o.

5. Vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-

vadnih delnic na ime, ki so vpisani v del-
niško knjigo, vodeno v centralnem registru
pri Klirinško depotni družbi, d.d., ali njihovi
pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebo-
vati splošne podatke (ime, priimek, naslov,
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja
in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.
Pooblastila morajo biti na sedežu družbe prav
tako najkasneje 3 dni pred skupščino. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci glasujejo
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu
v dvorano pri vpisu v seznam prisotnosti. Vsa-
ka delnica daje en glas.

Če skupščina delničarjev ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je v sredo, 14. julija, ob 14. uri v isti
dvorani. Skupščina delničarjev bo takrat ve-
ljavno odločila, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vpisu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

IMP Telekom, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Št. 33/99 Ob-4915
Na podlagi 12. in 18. člena statuta del-

niške družbe sklicuje uprava Prešernove
družbe d.d., podjetja za založništvo, distri-
bucijo, trgovino, zastopstvo in posredova-
nje, Ljubljana

3. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 14. julija 1999, ob 10. uri,

v Hotelu Slon, Slovenska 34, 1000 Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje predlog uprave glede sestave de-
lovnih teles skupščine: delovnega pred-
sedstva in preštevalk glasov. Za sestavo no-
tarskega zapisnika poteka in sklepov skupš-
čine delničarjev se določi notarja Mira Ko-
šaka iz Ljubljane.

3. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 po predlogu uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta in poroči-
la pooblaščenega revizorja.

4. Kritje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

na podlagi mnenja nadzornega sveta osta-
ne izguba leta 1998 nepokrita.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

nadzornega sveta se oblikuje sklad lastnih
delnic v višini 7,068.000 SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 1999

se imenuje revizijsko družbo Constantia
MT&D, d.o.o..

7. Vprašanja delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev lahko

delničarji pregledajo ali dobijo na sedežu
družbe v tajništvu uprave s tem, da se us-
trezno izkažejo.

Delničarji lahko skladno z zakonom pred-
lagajo dopolnitev dnevnega reda s predlogi,
vendar morajo to storiti najkasneje v desetih
dneh po sklicu skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Vsak udeleženec mora svojo udeležbo na
skupščini najaviti upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati tudi pisno pooblasti-
lo.

Sklepi se sprejemajo z navadno večino
glasov, razen če zakon oziroma statut v kon-
kretnem primeru ne določata drugače.

Prešernova družba, d.d.,
uprava

Št. 23/99 Ob-4916
Na podlagi 7. člena statuta Tovarne moč-

nih krmil Črnci, d.d., uprava sklicuje

5. redno skupščino
družbe Tovarna močnih krmil Črnci,

d.d., Črnci 2a, 9253 Apače,
ki bo v sredo, 7. julija 1999 ob 12. uri, v

prostorih uprave družbe v Črncih 2a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, preštevalca glasov ter
notarja (predsednik skupščine: Podlesek
Franc, preštevalec glasov: Peternel Tomaž,
notarka: Danica Hojs Peršak).

3. Obravnava poslovnega in revizijskega
poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave in revizijsko poročilo
za poslovno leto 1998 s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

4. Razporeditev dobička za poslovno le-
to 1998.

Predlog sklepa: razporeditev dobička za
leto 1998 se izvrši v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1999 se imenuje revizorska
hiša Audit, d.o.o., Murska Sobota.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe v predloženi vsebini.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se dosedanji

člani nadzornega sveta:
– Elbl Božidar,
– Cmour Janez,
– Peternel Tomaž,
– Edelbaher Maks,
– Cipot Rudi.
8. Izvolitev novih članov nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvolita:
– Elbl Božidar,
– Edelbaher Maks.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je na vpogled vsem delničarjem, na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Delničarje naprošamo, da udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.

TMK Črnci, d.d.
direktor

Ob-4917
Na podlagi določil 19. člena statuta druž-

be uprava sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Semenarna Ljubljana,

proizvodnja in trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 12. julija 1999 ob

11. uri, na sedežu družbe, Dolenjska cesta
242, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1998 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička,
ustvarjenega v letu 1998.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta – predstavnikov delničarjev in seznanitev
skupščine o imenovanju članov nadzornega
sveta – predstavnikov delavcev.

6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

k 1. točki: Imenuje se predsednik skupš-
čine, dva preštevalca glasov, zapisnikar in
notar po predlogu uprave.

k 2. točki: Sprejme se letno poročilo
uprave o poslovanju delniške družbe Seme-
narna Ljubljana, za leto 1998 skupaj z mne-
njem nadzornega sveta in mnenjem revizij-
ske hiše v predloženem besedilu.

k 3. točki: Ugotovi se čisti dobiček druž-
be za leto 1998, ki znaša 35,175.251,50
SIT in se v celoti razdeli v rezerve družbe.

k 4. točki: Sprejmejo se spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu, ki je priloga tega sklepa.

k 5. točki: Z dnem 21. 12. 1999 se
razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta
v sestavi: Mihael Demšar, Zvonko Ivanušič
in Velimir Malešič.
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Izvolijo se novi člani nadzornega sveta v
sestavi: Simona Čarman-Poberaj, Peter Ra-
jačič in Velimir Malešič.

Mandat novoizvoljenim članom nadzor-
nega sveta prične teči z 22. 12. 1999 in jim
poteče z dnem zasedanja skupščine, na
kateri se bo sprejemalo poslovno poročilo
za leto 2002.

Skupščina sprejema informacijo, da so
bili kot predstavniki zaposlenih delavcev za
člane v nadzornem svetu določeni: Merhar
Miran in Blaj Franc.

k 6. točki: Za revizorja družbe se za leto
1999 imenuje pooblaščeno revizijsko hišo
po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe, Dolenjska c. 242 v Ljubljani, in si-
cer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni, obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po objavi tega sklica ter naslovljeni na upra-
vo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic sami ali po
svojih pooblaščencih oziroma zakonitih za-
stopnikih, če najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Poob-
laščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi
pisna pooblastila. Pisna pooblastila morajo
za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja; za prav-
ne osebe pa ime in priimek, naslov poob-
laščenca, firmo ter podpis in žig pooblasti-
telja. Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso del-
ničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejemajo z navad-
no večino oddanih glasov, razen pri 4. točki
dnevnega reda, kjer se glasuje z večino
najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopa-
nega osnovnega kapitala. Glasuje se oseb-
no oziroma po pooblaščencu ali zastopniku
na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar
ob vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, z istim dnevnim
redom. Po ponovnem sklicu bo skupščina
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta pol ure pred uradnim začet-
kom. V tem času se bodo delile glasovnice.

Semenarna Ljubljana
uprava družbe

Ob-4923
Na podlagi določil statuta delniške druž-

be uprava družbe sklicuje

4. redno sejo skupščine
družbe TVP Vzmetni inženiring, d.d.,

ki bo v petek dne 16. 7. 1999 ob 15. uri
v prostorih družbe Formin 39/d, Gorišnica,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika
skupščine in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov, kot je
predlog uprave.

2. Obravnava in sprejetje poslovnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave sprej-
me skupščina poslovno poročilo in računo-
vodske izkaze za leto 1998.

3. Obravnava investicijskega programa
prenove podjetja, ter plana za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina potrdi investicijski program pre-
nove podjetja in plan za leto 1999.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do tri dni pred skupščino, upravi druž-
be prijavijo svojo udeležbo oziroma predlo-
žijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se
skupščina ponovno sestane. V drugem skli-
cu je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.
TVP Vzmetni inženiring, d.d., Gorišnica

uprava družbe

Ob-4924
Na podlagi 45. člena statuta družbe Ko-

munalno podjetje Ptuj, d.d., uprava sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.,

ki bo dne 13. 7. 1999 ob 14. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ptuju, Žnidari-
čevo nabrežje 3, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, za predsedujočo
skupščine se izvoli: Neffat Branka, izvolita
se dva preštevalca glasov: Ceber Igor in
Petrovič Branko.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Šoe-
men Andrej iz Ptuja.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v pred-
loženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzorenga sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Čisti dobiček v višini 49,680.146 SIT se
deli na:

– dividende 14,815.530 SIT,
bruto dividenda na delnico znaša 90 SIT,
– nerazporejeni dobiček 34,864.616

SIT.
Delničarjem se dividenda izplača najka-

sneje do 10. 9. 1999.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za

pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Prelog & Simam Revizija
in drugi k.d. Ptuj.

5. 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 skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

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 uresničuejjo 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 eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
direktor

Ob-4925
Na podlagi 43. člena statuta družbe SAP

Ljubljana, Turbus, avtobusni promet in turi-
zem, d.d., uprava sklicuje

4. skupščino družbe
SAP Ljubljana, Turbus, avtobusni
promet in turizem, d.d., Ljubljana,

Središka ulica 4,
ki bo dne 16. 7. 1999 ob 9. uri v poslov-

nih prostorih, Avtonabave, d.d., Ljubljana,
Zvezna ulica 2a, 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 predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov Bošnjak Da-
nico in Šafar Ivanko.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

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 ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Ugotovitev in kritje izgub iz let 1994,
1995, 1996 in 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme:
sklep o ugotovitvi in kritju izgub po predlogu
nadzornega sveta.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov nadzornega sveta pred-
stavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
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članov nadzornega sveta Puh Ivana in Sojar
Mateja na podlagi odstopne izjave.

Skupščina izvoli člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev do konca traja-
nja mandata:

1. Djurkov Ivan,
2. Šafar Rajka.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999: nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Plus revizija, d.o.o., Ljubljana, Be-
žigrad 1.

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 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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SAP Ljubljana, Turbus, d.d., Ljubljana

Ob-4926
Na podlagi 37. člena statuta družbe LIV

Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d.,
uprava sklicuje

2. skupščino družbe
LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika,

d.d.,
ki bo dne 14. 7. 1999 ob 13. uri na

sedežu družbe v Postojni, Industrijska c. 2,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.

Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednica: Aleksandra Černjač,
– preštevalki glasov: Ana Nadoh in Moj-

ca Miklavčič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Darko

Jerše.
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 ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje družbo Start – Revizijska hiša,
d.o.o., Ljubljana, po vpisu v sodni register
in v register revizijskih družb pri Slovenskem
inštitutu za revizijo pa družbo Rodl & Part-
ner, d.o.o., Ljubljana, ki bo nadaljevala z
delom družbe Start - Revizisjka hiša, d.o.o.,
Ljubljana.

4. 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 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 dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

LIV Postojna, d.d.,
direktor

Št. 208706 Ob-4927
Na podlagi 10. člena statuta delniške

družbe PAP Telematika, Ljubljana in v skla-
du z določili zakona o gospodarskih druž-
bah, sklicuje uprava

5. sejo skupščine
delniške družbe PAP Telematika, d.d.,

Ljubljana,
ki bo dne 13. 7. 1999 ob 10. uri na

sedežu družbe na Pivovarniški 6, v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se izvoli delovna telesa
skupščine; za predsednika Zvone Zupan,
za preštevalca glasov Andrej Čevka in Du-
šan Butinar. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Nevenka Tory.

2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 1998 z mnenjem revizorja.

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.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: razporeditev dobička za
leto 1998 se izvrši v skladu s predlogom
uprave in mnenjem nadzornega sveta, in
sicer 50% čistega dobička se razporedi v
rezerve, 50% pa ostane nerazdeljen dobi-
ček.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999 in od 1. 4.
1999 do 31. 3. 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za poslovno leto od 1. 1. 1999 do 31.
3. 1999 in od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000
imenuje pooblaščenega revizorja Pricewa-
terhouse Coopers d.d., Ljubljana.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člane nadzornega sveta za man-
datno obdobje 1999–2003 izvoli šest članov
izmed predlaganih kandidatov: Radislav Boči-
na, Miroslav Cerar, Andrej Cetinski, Zlatibor
Dimitrijević, Maks Gerjol, Marko Hočevar, Jo-
sip Mučič, Igor Neumann, Franc Potokar, Ju-
re Prebil, Vladimir Rot, Darko Slabe, Anton
Škrlj, Nadja Uršič, Aleksander Vavpotič, Mitja
Zupan. Izvolita se dva člana kot predstavnika
zunanjih delničarjev, dva člana kot predstavni-
ka notranjih delničarjev in dva člana iz vrst
zunanjih neodvisnih strokovnjakov.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastilo za zastopa-
nje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali
njegov pooblaščenec mora najaviti svojo
udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu delniške družbe PAP Telematika,
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva. Ce-
lotno gradivo, obrazložitve ter druge infor-
macije so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila dajo svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno upravi družbe. Uprava in nadzor-
ni svet bosta o utemeljenih predlogih spre-
jela svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

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.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

PAP Telematika, d.d., Ljubljana
uprava

generalni direktor
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Ob-4928
Na podlgi 9.2. člena statuta družbe Po-

nudba, d.d., Partizanska 2, Radlje ob Dravi
in v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah uprava družbe sklicuje

II. skupščino
delniške družbe Ponudba, d.d.,

ki bo v ponedlejek, 12. 7. 1999 na se-
dežu družbe Ponudba, d.d., Partizanska 2,
Radlje ob Dravi, s pričetkom ob 14. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščino izvoli Danica Ferk in
verifikacijska komisija v sestavi predsedni-
ce Emice Kovač in dveh preštevalk Tandler
Anke in Dajčar Nade.

Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj
iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z revizijskim mnenjem za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi čistega dobička za leto 1996 in
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep:

a) Del nerazporejenega čistega dobička
iz leta 1996 v višini 15,571.000 SIT (200
SIT bruto po delnici) se razporedi za izplači-
lo dividend.

b) Ostali dobiček iz prejšnjih let in dobi-
ček iz leta 1998 ostane nerazporejen.

4. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
spojitvi.

4.1. Sklep o spojitvi
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: delniška družba
Ponudba, trgovina na veliko in malo, go-
stinstvo, inženiring, proizvodnja in storitve,
d.d., Partizanska 2, Radlje ob Dravi, se spoji
z delniškima družbama Oskrba, trgovina na
veliko in malo, d.d., Trg 4. julija 46, Dravo-
grad in Zila, trgovsko podjetje, d.d., Ša-
leška ul. 2, Slovenj Gradec v novo delniško
družbo Koroška trgovinska družba, trgovina
in storitve, d.d.

Z vpisom spojitve družb iz prvega od-
stavka tega sklepa v sodni register pri prev-
zemni družbi Koroška trgovinska družba,
d.d., spojene družbe prenehajo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v novo delniško družbo vse tri
družbe iz prvega odstavka tega sklepa, in
sicer z dnem podpisa notarskega zapisa
pogodbe o spojitvi.

4.2. Sprejem pogodbe o spojitvi.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme pogod-
bo o spojitvi v delniško družbo Koroška tr-
govinska družba, d.d., z vsebino iz predlo-
ga uprave.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo po-
godbo o spojitvi v delniško družbo Koroška
trgovinska družba, d.d., v predlaganem be-

sedilu vse tri družbe iz prvega odstavka skle-
pa pod 4.1. točko dnevnega reda, in sicer z
dnem, ko je podpisan notarski zapis.

4.3. Sprejem statuta delniške družbe
Koroška trgovinska družba, d.d.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se statut
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, d.d., v predlaganem besedilu.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
delniške družbe v predlaganem besedilu vse
tri delniške družbe, ki se spajajo, in sicer z
dnem, ko ga sprejme zadnja od navedenih
družb v 4.1. točki.

4.4. Izvolitev članov nadzornega sveta
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, trgovina in storitve, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v prvi nadzorni svet
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, d.d., se imenujejo kot predstavniki
delničarjev:

1. Žvikart Zdravko,
2. Drago Naberšnik,
3. Friderik Rus,
4. Aleksander Camlek,

z mandatom do prve skupščine družbe
Koroška trgovinska družba, d.d.

Skupščino se seznani s 3 predstavniki
delavcev, ki so jih imenovali sveti delavcev,
v vseh družbah, ki se združujejo z mandatom
do prve skupščine Koroška trgovinska
družba, d.d.

5. Določitev plačila za priprave na sejah
članov nadzornega sveta delniške družbe
Koroška trgovinska družba, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina določi
plačilo za delo nadzornemu svetu družbe
Koroška trgovinska družba, d.d., v obliki
sejnine, in sicer za člana nadzornega sveta
v višini 30.000 SIT bruto in za predsednika
45.000 SIT bruto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma pred-
sednik udeležil.

6. Imenovanje revizorja družbe Koroška
trgovinska družba, d.d., za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini nasled-
nji sklep: za pregled računovodskih izkazov
za leto 1999 se imenuje revizijska družba
Loris, d.o.o., iz Dravograda, Trg 4. julija 67,
Dravograd.

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 pošilj-
ko najmanj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v tajništvo uprave družbe Ponudba, d.d.,
Partizanska ulica 2, Radlje ob Dravi.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

O sklepih pod 1., 2., 3., 4.4., 5. in 6.
točkami dnevnega reda  odloča skupščina z
večino oddanih glasov. Za sklepe pod
točkami 4.1., 4.2. in 4.3. dnevnega reda
pa s tremi četrtinami pri odločanju zastopa-

nega osnvonega kapitala. Pri točkah 4.1.,
4.2. in 4.3. dnevnega reda glasujejo tudi
delnice z oznako E.

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 družbe v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi na-
sprotni 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 zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni – v prostorih tajništva uprave družbe.
Gradivo za skupščino med ostalim vsebuje:
predlog revidiranega letnega poročila druž-
be, spojitvene pogodbe, letni obračun in
poročilo o stanju družb Oskrba, d.d., Po-
nudba, d.d., Zila, d.d., poročilo uprav nave-
denih družb o spojitvi in revizijsko poročilo
o spojitvi, predlog statuta družbe Koroška
trgovinska družba, d.d., Vsa gradiva so del-
ničarjem na vpogled vsak delovni dan od
objave tega vabila dalje.

Ponudba, d.d.,
uprava

direktor

Ob-4929
Na podlagi 7.4. točke sedmega poglav-

ja statuta delniške družbe Oskrba, d.d. in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah, sklicuje uprava družbe

IV. skupščino
delniške družbe Oskrba, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 12. julija 1999, na
sedežu družbe Oskrba, d.d., Trg 4. julija
46, Dravograd, s pričetkom ob 11. uri, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih organov skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za prešte-
valca glasov izvolita Lamberger Matjaž ter
Zagoršek-Kotnik Vlasta.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo za le-
to 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepov o raz-
poreditvi nerazporejenega dobička iz prete-
klih let in dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček
iz preteklih let z revalorizacijskim poprav-
kom prenesenega dobička in čisti dobiček
poslovnega leta 1998 se razporedi za na-
slednje namene:



Stran 3176 / Št. 44-45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– del dobička iz leta 1995 in 1996 se
razporedi za izplačilo deležev v dobičku v
znesku 24,035.952 SIT,

– del čistega dobička se razporedi za
izplačilo nagrade upravi v znesku
1,201.797,60 SIT,

– ostanek čistega dobička v višini
62,893.354,53 SIT ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača v višini 244 SIT
bruto na delnico, v 60 dneh po sprejemu
tega sklepa na skupščini.

Nagrada upravi se izplača v 60 dneh po
sprejemu tega sklepa na skupščini.

4. Predlog za imenovanje revizorja druž-
be za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1999 imenuje revizijsko družbo Loris,
d.o.o., Trg 4. julija 67, Dravograd.

5. Poročilo uprave in sprejem sklepa o
spojitvi.

5.1. Sklep o spojitvi.
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: delniška družba
Oskrba, trgovina na veliko in malo, d.d., Trg
4. julija 46, 2370 Dravograd, se spoji z
delniškima družbama Ponudba, trgovina na
veliko in malo, gostinstvo, inženiring, pro-
izvodnja, storitve, d.d., Partizanska 2, 2360
Radlje ob Dravi in Zila, trgovsko podjetje,
d.d., Šolska ulica 2, 2380 Slovenj Gradec,
v novo delniško družbo Koroška trgovinska
družba, trgovina in storitve, d.d.

Z vpisom spojitve družb iz prvega od-
stavka tega sklepa v sodni register pri prev-
zemni družbi Koroška trgovinska družba,
spojene družbe prenehajo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v novo delniško družbo vse tri
družbe iz prvega odstavka tega sklepa, in
sicer z dnem podpisa notarskega zapisa
pogodbe o spojitvi.

5.2. Poročilo uprave in sprejem pogod-
be o spojitvi.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme pogod-
bo o spojitvi delniških družb v delniško druž-
bo Koroška trgovinska družba, trgovina in
storitve, d.d., z vsebino iz predloga uprave.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo po-
godbo o spojitvi v delniško družbo Koroška
trgovinska družba, d.d., v predlaganem be-
sedilu vse tri družbe iz prvega odstavka skle-
pa pod točko 5.1. dnevnega reda, in sicer z
dnem, ko je podpisan notarski zapis.

5.3. Sprejem statuta delniške družbe
Koroška trgovinska družba.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: sprejme se statut delniš-
ke družbe Koroška trgovinska družba, d.d.,
z vsebino iz predloga uprave družbe.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
delniške družbe v predlaganem besedilu vse
tri družbe iz prvega odstavka sklepa pod
točko 5.1. dnevnega reda, in sicer z dnem,
ko ga sprejme zadnja od navedenih družb.

5.4. Izvolitev članov nadzornega sveta
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v prvi nadzorni svet
delniške družbe Koroška trgovinska druž-

ba, d.d., se imenujejo kot predstavniki
delničarjev:

1. Žvikart Zdravko,
2. Drago Naberšnik,
3. Friderik Rus,
4. Aleksander Camlek,

z mandatom do prve skupščine družbe
Koroška trgovinska družba, d.d.

Skupščina se seznani s 3 predstavniki
delavcev, ki so jih imenovali sveti delavcev,
v vseh družbah, ki se združujejo z mandatom
do prve skupščine Koroška trgovinska
družba, d.d.

6. Določitev plačila članom nadzornega
sveta Koroška trgovinska družba, d.d.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme naslednji sklep: skupščina določa
plačilo za delo nadzornemu svetu družbe
Koroška trgovinska družba, d.d., v obliki
sejnine, in sicer za člana nadzornega sveta
v višini 30.000 SIT bruto in za predsednika
45.000 SIT bruto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma pred-
sednik udeležil.

7. Imenovanje revizorja družbe Koroška
trgovinska družba, d.d., za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
Koroška trgovinska družba, d.d., za poslov-
no leto 1999 imenuje skupščina pooblaš-
čeno revizijsko družbo Loris, d.o.o., Trg 4.
julija 67, Dravograd.

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 uprave družbe Oskrba, d.d.,
Trg 4. julija 46, 2370 Dravograd.

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 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

O sklepih pod točkami 1., 2., 3., 4., 5.,
6. in 7. dnevnega reda odloča skupščina z
večino oddanih glasov. Za sklepe pod toč-
kami 5.1., 5.2. in 5.3. dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.

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 družbe 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 ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni – v prostorih tajništva uprave družbe.
V okviru gradiva so na vpogled tudi predlog
spojitvene pogodbe, poročilo uprav družbo
o spojitvi in revizijsko poročilo o spojitvi,
predlog statuta družbe Koroška trgovinska
družba, d.d. Vsa gradiva so delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od objave tega
vabila dalje pa do dneva izvedbe skupščine,
od 10. do 13. ure.

Oskrba, d.d.
uprava – direktor

Ob-4930
Na podlagi točke 7.4 statuta delniške

družbe Terme Čatež, d.d., uprava Term Ča-
tež, d.d., sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Terme Čatež, d.d.,
v četrtek, 15. 7. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35,
8250 Brežice, v veliki konferenčni dvorani
hotela Terme.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o poslovanju v letu
1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju v letu 1998.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Term Čatež, d.d., v letu
1999 se imenuje revizorska hiša Deloitte &
Touche.

5. Poročilo uprav Terme Čatež, d.d. in
Hotelov Koper, d.d., o pripojitvi Hotelov Ko-
per, d.d., k Termam Čatež, d.d., s predsta-
vitvijo letnih obračunov za leta 1996, 1997
in 1998 ter poročilo o stanju družb.

Predlog sklepa: skupščina Term Čatež,
d.d. sprejme poročilo uprav Term Čatež,
d.d. in Hotelov Koper, d.d., o pripojitvi Ho-
telov Koper, d.d., k Termam Čatež, d.d., z
dne 4. 6. 1999, s predstavitvijo letnih obra-
čunov za leta 1996, 1997 in 1998 in poro-
čilom o stanju družb.

6. Poročilo o reviziji pogodbe o pripoji-
tvi, sklenjene med Termami Čatež, d.d. in
Hoteli Koper, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Term Čatež,
d.d. sprejme poročilo pooblaščenega revi-
zorja Deloitte & Touche, Ljubljana, o reviziji
pogodbe o pripojitvi sklenjeni med Termami
Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.

7. Sklep o pripojitvi Hotelov Koper, d.d.
k Termam Čatež, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Term Čatež,
d.d. soglaša s pripojitvijo Hotelov Koper,
d.d., k Termam Čatež, d.d.

8. Pogodba o pripojitvi sklenjena med
Termami Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Term Čatež,
d.d. potrdi pogodbo o pripojitvi med Terma-
mi Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44-45 / 11. 6. 1999 / Stran 3177

Pogodba o pripojitvi je priloga tega sklepa.
9. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

loženi sklep o spremembi točke šest ena
statuta.

10. Imenovanje novih članov nadzorne-
ga sveta Term Čatež, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju novih članov nadzornega sveta v
skladu s predlogom uprave in nadzornega
sveta.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni oziroma najkasneje dve uri
pred sejo skupščine.

Terme Čatež, d.d.
uprava

Ob-4931
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah uprava Hotelov Koper, d.d.,
sklicuje

sejo skupščine
delniške družbe Hotelov Koper, d.d.,

v sredo, 14. 7. 1999 ob 12.30, na se-
dežu družbe v Kopru, Pristaniška 3, 6000
Koper.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine in

imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine in imenuje notar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o poslovanju v letu
1998.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju v letu 1998.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o delitvi dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Hotelov Koper, d.d., v
letu 1999 se imenuje revizorska hiša De-
loitte & Touche.

5. Poročilo uprav Terme Čatež, d.d. in
Hotelov Koper, d.d., o pripojitvi Hotelov Ko-
per, d.d., k Termam Čatež, d.d., s predsta-
vitvijo letnih obračunov za leta 1996, 1997
in 1998 ter poročilo o stanju družb.

Predlog sklepa: skupščina Hotelov Ko-
per, d.d., sprejme poročilo uprav Term Ča-
tež, d.d. in Hotelov Koper, d.d., o pripojitvi
Hotelov Koper, d.d., k Termam Čatež, d.d.,
z dne 4. 6. 1999, s predstavitvijo letnih
obračunov za leta 1996, 1997 in 1998 in
poročilom o stanju družb.

6. Poročilo o reviziji pogodbe o pripoji-
tvi, sklenjene med Termami Čatež, d.d. in
Hoteli Koper, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Hotelov Ko-
per, d.d. sprejme poročilo pooblaščenega
revizorja Deloitte & Touche, Ljubljana, o re-
viziji pogodbe o pripojitvi sklenjeni med Ter-
mami Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.

7. Sklep o pripojitvi Hotelov Koper, d.d.,
k Termam Čatež, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Hotelov Ko-
per, d.d. soglaša s pripojitvijo Hotelov Ko-
per, d.d., k Termam Čatež, d.d.

8. Pogodba o pripojitvi sklenjena med
Termami Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Hotelov Ko-
per, d.d., potrdi pogodbo o pripojitvi med
Termami Čatež, d.d. in Hoteli Koper, d.d.

Pogodba o pripojitvi je priloga tega sklepa.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Prijave za udeležbo na skupščini se spre-
jemajo tri dni oziroma najkasneje dve uri
pred sejo skupščine.

Hoteli Koper, d.d.
uprava

Št. 171/1-99 Ob-4934
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99) in 7.4. točke statuta družbe
Kras mesnoprodelovalna industrija, d.d.,
Mirka Pirca 4, Sežana, direktor družbe Kras,
d.d., sklicuje

tretjo skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna

industrija, d.d.,
ki bo v sredo dne 14. 7. 1999 ob 13. uri

v Pršutarni v Šepuljah, Šepulje 31.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev seje skupščine in predhod-

na ugotovitev sklepčnosti.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: na skupščini je za-
stopanih toliko delnic z glasovalno pravico,
da je skupščina sklepčna ter nadaljuje z
zasedanjem.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.

Direktor družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa:

a) izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo (pred-

sednika in dva člana),
– zapisnikarja.
b) Ugotovi se, da seji skupščine pri-

sostvuje povabljeni notar.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: potrdi se predlagani dnevni red
skupščine družbe Kras, d.d.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe Kras, d.d., za poslovno leto 1998.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe Kras, d.d., za poslovno le-
to 1998 v vsebini, kot ga je predložil direk-
tor družbe, s pozitivinim mnenjem nadzor-
nega sveta družbe in s pozitivnim mnenjem
revizorske družbe IN Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ukinitvi
dela neporabljenega sklada lastnih delnic.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se sklep o
ukinitvi dela neporabljenega sklada lastnih
delnic v predlaganem besedilu.

6. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi čistega dobička iz poslovnega leta 1998
ter nerazporejenega dobička iz preteklih let.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se pred-
log delitve čistega dobička družbe Kras,
d.d., iz poslovnega leta 1998 ter čistega

dobička iz preteklih let v predlaganem be-
sedilu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah dejavnosti družbe
zaradi uskladitve s spremembami in dopol-
nitvami uredbe o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti.

Direktor in nadzorni sve predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve de-
javnosti družbe Kras, d.d., v predloženem
besedilu.

8. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe Kras, d.d., ter po-
trditev čistopisa statuta družbe.

Direktor in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve sta-
tuta družbe Kras, d.d., v predlaganem be-
sedilu. Potrdi se čistopis statuta družbe
Kras, d.d., v predloženem besedilu.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov družbe Kras, d.d., za poslovno leto
1999 se imenuje In Revizija – družba za
revidiranje in svetovanje, d.o.o., Linhartova
1, Ljubljana.

10. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic družbe Kras,
d.d.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se sklep o
oblikovanju sklada lastnih delnic v predlaga-
nem besedilu.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda in predlogi sklepov so na vpogled
na sedežu družbe v Sežani, Mirka Pirca 4,
vsak delovnik od 8. do 16. ure, do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbi v 7 dneh od dneva te
objave. Predlogi morajo biti pisni, obrazlo-
ženi in posredovani direktorju na sedež
družbe.

Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave sklica skupščine v Urad-
nem listu RS skupaj s sklicem skupščine,
sporočil vsem imenskim delničarjem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 12. 7. 1999 vknjižene v delniški knji-
gi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo tudi poob-
laščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti
zastopniki. Pooblaščenec oziroma zastop-
nik delničarja se mora izkazati s pisnim
pooblastilom ter osebnim dokumentom; za-
stopnik pravnih oseb pa še z izpiskom iz
sodnega registra.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.
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Pogoj za udeležbo na skupščini je tudi,
da delničarji, oziroma njihovi zastopniki na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo
prijavijo svojo udeležbo, oziroma pošljejo
pisna pooblastila.

Poleg osebne prijave na sedežu družbe
v Sežani, Mirka Pirca 4, je mogoče prijavo
za udeležbo, oziroma pooblastilo podati tu-
di s priporočenim pismom.

Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služi-
le kot vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju 1 glas.

Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Ude-
ležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotav-
ljanja prisotnosti in sestave seznama prisot-
nih udeležencev ter prevzema glasovnic.

Udeležence prosimo, da pravočasno zase-
dejo mesta v prostoru, kjer bo potekala seja.

Sklepčnost
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 14. 7. 1999 ob 15. uri. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kras, d.d., Sežana
direktor

Ob-4921
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe,

direktor družbe Emona Obala Koper, d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje

5. skupščino delničarjev
družbe Emona Obala Koper, d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 16. julija 1999 ob 11. uri v mali

sejni sobi Banke Koper, d.d., Pristaniška
14, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, prdstavitev notarja ter izvolitev
delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje

Marjan Škoda,
– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-

teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la z mnenjem revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 1998 skupaj z revizorskim mne-
njem.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina delničarejv
družbe ugotavlja, da je v poslovnem letu
1998 Emona Obala Koper, d.d., ustvarila
čisti dobiček v višini 669,645.586,85 SIT.
Nadalje se ugotavlja, da je direktor družbe,
s soglasjem nadzornega sveta, v skladu z
določbo prvega odstavka 228. člena zako-
na o gospodarskih družbah namenil 50%

čistega dobička v višini 334,822.586,85
za rezerve.

Preostali del čistega dobička za leto
1998 v višini 334,823.000 SIT skupščina
razporeja na naslednji način:

– 160,677.400 SIT za rezerve z nadalj-
njim namenom investiranja v skladu s sred-
njeročnim planom,

– 174,145.600 SIT na nerazporejeni
dobiček.

Del revaloriziranega nerazporejenega
dobička iz leta 1995 se nameni za izplačilo
dividend, v višini 88 SIT bruto na delnico.

Upravičenci do dividende so delničarji
po stanju delničarjev vpisanih v centralni re-
gister KDD na dan 21. 7. 1999.

Družba bo dividende izplačala najkasne-
je v 30 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, na način določen s sklepom
uprave družbe.

4. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijsko
družbo RFR-Ernst & Young Revizijska druž-
ba, d.o.o., Ljubljana.

5. Spremembe statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta

se sprejme dopolnitev dejavnosti družbe
Emona Obala Koper, d.d., pod 3.1. točko
statuta s šifro 51.31. - trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
– Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
– Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

– Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, v korist katerih so delnice del-
niške družbe vknjižene na računu vrednost-
nih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi (KDD) na dan 6. 7. 1999 in ki bodo
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne družbi pisno prijavili udeležbo.

– Vljudno prosimo udeležence, da prev-
zamejo glasovalne lističe pol ure pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili tudi svojo prisotnost.

– Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe, vsak delovnik od 11. do
14. ure.

– V primeru, da ob napovedani uri
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V
tem primeru bo skupščina sklepčna ne gle-
de na število prisotnih delnic.

Emona obala Koper, d.d.,
zunanja in notranja trgovina

direktor družbe

Ob-4922
Na podlagi statuta Trgovskega podjetja,

d.d., Zila Slovenj Gradec, Šolska ulica 2 in
v skladu z določbami zakona o gospodar-
skih družbah uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe Zila, d.d.,

ki bo v ponedeljek dne 12. julija 1999
na sedežu družbe ZILA, d.d., Slovenj Gra-
dec, Šolska ul. 2 s pričetkom ob 8. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter potrditev pred-
lagane notarke.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika seje skupščine in dva
preštevalca glasov ter potrdi predlagano no-
tarko.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1998.

4. Predlog za imenovanje revizorja druž-
be za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1999 skupščina imenuje revizijsko
družbo Abeceda, d.o.o., Celje.

5. Poročilo uprave in sprejem sklepov o
spojitvi:

5.1. Sklep o spojitvi
Uprava družbe ob pozitivnem mnenju nad-

zornega sveta predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: delniška družba Zila, Tr-
govsko podjetje, d.d., Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 2, Slovenj Gradec, se spoji z del-
niškimi družbami Oskrba, trgovina na veliko
in malo, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd in
delniško družbo Ponudba, trgovina na veliko
in malo, gostinstvo, inženiring, proizvodnja,
storitve, d.d., Partizanska 2, Radlje ob Dravi,
v novo delniško družbo “Koroška trgovinska
družba”, trgovina in storitve, d.d.

Z vpisom spojitve družb iz prvega od-
stavka tega sklepa v sodni register pri prev-
zemni družbi “Koroška trgovinska družba”
spojene družbe prenehajo.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo sklep
o spojitvi v novo delniško družbo vse tri
družbe iz prvega odstavka tega sklepa, in
sicer z dnem podpisa notarskega zapisa
pogodbe o spojitvi.

5.2. Poročilo uprave in sprejem pogod-
be o spojitvi.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme pogod-
bo o spojitvi delniških družb v delniško druž-
bo Koroška trgovinska družba, trgovina in
storitve, d.d., z vsemi predlogi uprave.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo po-
godbo o spojitvi v delniško družbo Koroška
trgovinska družba, d.d., v predlaganem be-
sedilu vse tri družbe iz prvega odstavka skle-
pa pod 5.1. točko dnevnega reda, in sicer z
dnem, ko je podpisan notarski zapis.

5.3. Sprejem statuta delniške družbe
Koroška trgovinska družba.

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se statut
delniške družbe Koroška trgovinska družba,
d.d., z vsebino iz predloga uprave družbe.

Sklep stopi v veljavo, ko sprejmejo statut
delniške družbe v predlaganem besedilu vse
tri družbe iz prvega odstavka sklepa pod
5.1. točko dnevnega reda, in sicer z dnem,
ko ga sprejme zadnja od navedenih družb.

5.4. Izvolitev članov nadzornega sveta
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, d.d.
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Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: v prvi nadzorni svet
delniške družbe Koroška trgovinska druž-
ba, d.d., se imenujejo kot predstavniki
delničarjev:

1. Žvikart Zdravko,
2. Drago Naberšnik,
3. Friderik Rus,
4. Aleksander Camlek,

z mandatom do prve skupščine družbe
Koroška trgovinska družba, d.d.

Skupščina se seznani s 3 predstavniki
delavcev, ki so jih imenovali sveti delavcev,
v vseh družbah, ki se združujejo z mandatom
do prve skupščine Koroška trgovinska
družba, d.d.

6. Določitev plačila članom nadzornega
sveta Koroška trgovinska družba, d.d.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme nasledji sklep: skupščina določa
plačilo za delo v nadzornem svetu družbe
Koroška trgovinska družba, d.d., v obliki
sejnine, in sicer za člane nadzornega sveta
v višini 30.000 SIT bruto in za predsednika
45.000 SIT bruto. Sejnina se izplača po
opravljeni seji, ki se jo je član oziroma pred-
sednik udeležil.

7. Imenovanje revizorja družbe Koroška
trgovinska družba, d.d., za poslovno leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družba
Koroška trgovinska družba, d.d., se poslov-
no leto 1999 imenuje skupščina pooblašče-
no revizijsko družbo Loris, d.o.o., Trg 4.
julija 67, Dravograd.

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
skupščine v tajništvo uprave Zila Trgovsko
podjetje, d.d., Slovenj Gradec, Šolska ulica
2, Slovenj Gradec.

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
delničarjev potrdili svojo prisotnost.

O sklepih pod 1, 2, 3, 4, 5, 6 točkami in
z dnevnega reda odloča skupščina z vsebi-
no oddanih glasov. Za sklepe pod 5.1.,
5.2. in 5.3. točkami dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.

Pri 5.1., 5.2., in 5.3. točkah dnevnega
reda glasujejo tudi delnice z oznako E.

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 družbe 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 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 zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je

na vpogled delničarjem v informativni pisarni –
v prostorih tajništva uprave družbe. V okviru
gradiva so na vpogled tudi predlogi spojitvene
pogodbe, poročilo uprav družb s spojitvi in
revizijsko poročilo o spojitvi, predlog statuta
družba Koroška trgovinska družba, d.d.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled vsak
delovni dan od objave tega vabila dalje pa do
dneva izvedbe skupščine od 10. do 13. ure.

Zila, d.d., Slovenj Gradec
uprava – direktor

Ob-4957
Na podlagi triinsedemdesete točke

statuta delniške družbe SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, Ljubljana, začasna uprava
družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe SCT d.d., Ljubljana

ki bo v sredo, 14. julija 1999, s pričet-
kom ob 10. uri v dvorani A Gospodarske
zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: “Ime-
nuje se organe skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Leonardo F. Peklar;

– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Košir in Matjaž Logar.“

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Nada Kumar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu:
“Sprejme se poslovnik o delu skupščine v
predlaganem besedilu.“

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “Za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijska
družba Constantia MT & D, d.o.o., Ljub-
ljana.“

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993 do 1997 in sprejem letnega
poročila za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi mnenja začasnega nad-
zornega sveta se sprejme sklep v nasled-
njem besedilu: “Skupščina se seznani s po-
slovnimi rezultati za obdobje 1993 do 1997
in sprejme letno poročilo za poslovno leto
1998 v predlaganem besedilu.“

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
in delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in na podlagi mnenja začasnega nad-
zornega sveta se sprejmejo sklepi v nasled-
njem besedilu:

“1. Dobiček iz poslovnega leta
1993 v revalorizirani višini 24,915.000

SIT in poslovnega leta 1994 v revalorizi-
rani višini 150,775.000 SIT se razporedi
v rezerve.

2. Dobiček iz leta 1996 v revalorizira-
ni višini 447,189.000 SIT se zadrži kot ne-
razporejen.

3. Izguba iz poslovnega leta 1995 v
revalorizirani višini 1.718,263.000 SIT in iz
poslovnega leta 1997 v revalorizirani višini
365,997.000 SIT se pokrije v breme reva-
lorizacije kapitala.

4. Dobiček iz poslovnega leta 1998 v
višini 91,701.000 SIT se zadrži kot neraz-
porejen.”

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: “Ob-
likuje se sklad lastnih delnic v višini 10 od-
stotkov osnovnega kapitala za namene,
opredeljene v 240. členu zakona o gospo-
darskih družbah. Vir za oblikovanje sklada
lastnih delnic so proste rezerve družbe ali
nerazporejen dobiček družbe.“

8. Sprejem sklepa o določitvi višine na-
grad članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: Na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme sklep v naslednjem besedilu: “Čla-
nom nadzornega sveta pripada za njihovo
delo sejnina v višini 120.000 SIT bruto na
sejo za člana NS in 160.000 SIT bruto na
sejo za predsednika nadzornega sveta.“

9. Volitve članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: “Za člane nadzornega
sveta (predstavnike delničarjev) skupščina
izvoli:

– mag. Milena Kramar Žnidar,
– Milan Skok,
– dr. Bogdan Topič,
– Boris Zakrajšek.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan 11. 7. 1999 in
so vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer v informacijski pisarni SCT d.d., Voš-
njakova 8, Ljubljana, vsak delovni dan od
13. do 16. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
14. 7. 1999 v istih prostorih z istim dnev-
nim redom ob 12. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

SCT d.d., Ljubljana
predsednik začasne uprave družbe

Št. 208/99 Ob-4793
Uprava družbe Kostak, komunalno stavb-

no podjetje, d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, v skladu z 288. členom zakona o
gospodarskih družbah objavlja

nasprotni predlog
k 6.a točki dnevnega reda 5. skupščine

delničarjev, ki bo dne 30. 6. 1999 ob 15.
uri na sedežu družbe Kostak, d.d.
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Nasprotni predlog k 6.a točki dnevnega
reda podaja Zaklad, finančno posredništvo, in-
ženiring, storitve in trgovina, d.o.o., iz Krškega.

Predlog sklepa glasi:
Dividenda 234 SIT bruto na delnico, kar

pri 58.714 delnicah, ki so upravičene do
izplačila dividende, predstavlja 13,739.076
SIT. Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih v
delniški knjigi pri klirinško-depotni družbi na
dan zasedanja skupščine delničarjev.

Utemeljitev:
Ena od osnovnih pravic vakega delničarja

je udeležba na dobičku podjetja. Ta pravica
se uresničuje z glasovanjem na skupščini del-
ničarejv vseh, ki imajo status delničarja na
dan, ko se o delitvi dobička odloča, to pa je
na skupščini podjetja. V nasprotnem so krše-
ne korporacijske pravice delničarjev. V izogib
problemov smo podali nasprotni predlog.

Stališče uprave družbe Kostak, d.d.:
Za upravo družbe Kostak, d.d., je nes-

porna trditev predlagatelja nasprotnega pred-
loga družbe Zaklad, d.o.o., iz njegove ute-
meljitve nasprotnega predloga, da je ena od
osnovnih pravic vskega delničarja udeležba
na dobičku podjetja in da se ta pravica ure-
sničuje tudi z glasovanjem na skupščini druž-
be. Stališče uprave družbe Kostak, pa je, da
se pravica vsakega delničarja pri udeležbi na
dobičku podjetja ne uresničuje z glasova-
njem na skupščini delničarjev vseh, ki imajo
status delničarja na dan, ko se o delitvi do-
bička odloča, to je na skupščini podjetja.
Prisotni delničarji na skupščini sicer odloča-
jo o delitvi dobička in višini dividende, vendar
lahko odločijo, da je do izplačila dividende
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evi-
dentiranih v delniški knjigi pri klirinško-depot-
ni hiši, na kateri drugi dan in ne le na dan
zasedanja skupščine delničarjev. Stališče
uprave družbe Kostak je tudi, da s svojim
predlogom sklepa ob mnenju nadzornega
sveta družbe ni kršilo korporacijske pravice
delničarejv, zato skupščini predlaga sprejem
sklepa v predlagani obliki in vsebini, predla-
gani v vabilu za 5. skupščino.

Kostak, d.d., Krško
uprava

Odločbe
Agencije za trg

vrednostnih papirjev

Odločbe
o izdaji dovoljenja za javno ponudbo
oziroma prodajo vrednostnih papirjev

Ob-4891
Na podlagi odločbe Agencije za trg vred-

nostnih papirjev opr. št. N-BPD-3/97-BH-
10 z dne 1. 10. 1997, v zvezi s sklepom
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
opr. št. 3/97 z dne 16. 4. 1999 in v skladu
s 3. točko izreka navedene odločbe, po
kateri se javno objavi, da je NIKA BPD,

borzno posredniška družba, d.d., Brežice,
z dejanji, navedenimi v nadaljevanju, huje
kršila predpise o poslovanju z vrednostni-
mi papirji.

Agencija za trg vrednostnih papirjev jav-
no objavlja, da je NIKA BPD, borzno po-
sredniška družba, d.d., Brežice, huje kršila
predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji
s tem, da je:

I. v nasprotju s tretjo alineo 55. člena
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l.
RS, št. 6/94) neposredno in posredno
opravljala posle z vrednostnimi papirji, ki so
sprejeti v kotacijo na borzi, z namenom urav-
navanja cen vrednostnih papirjev:

1. dne 30. 12. 1996 s 100 loti delnice
NIKA REDNA po ceni 4.570 SIT,

2. dne 30. 12. 1996 s 122 loti delnice
NIKA REDNA po ceni 4.570 SIT,

3. dne 30. 12. 1996 s 150 loti delnic
NIKA REDNA po ceni 4.440 SIT,

4. dne 30. 12. 1996 s 13 loti delnice
NIKA REDNA po ceni 4.570 SIT,

5. dne 30. 12. 1996 s 180 loti delnice
NIKA REDNA po ceni 4.570 SIT,

6. dne 30. 12. 1996 s 1.000 loti delni-
ce PROBANKA REDNA po ceni 17.130
SIT,

7. dne 24. 12. 1996 s 1.647 loti delni-
ce HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE
REDNA po ceni 4.399 SIT,

8. dne 24. 12. 1996 z 2.953 loti delni-
ce HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE
REDNA po ceni 4.399 SIT,

9. dne 30. 12. 1996 z 999 loti delnice
HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE REDNA
po ceni 4.530 SIT,

10. dne 30. 12. 1996 s 5.100 loti del-
nice HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE
REDNA po ceni 4.530 SIT,

11. dne 24. 12. 1996 s 14.800 loti del-
nice HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE
PREDNOSTNA po ceni 4.520 SIT,

12. dne 30. 12. 1996 z 19.996 loti del-
nice HIPOTEKARNA BANKA BREŽICE
PREDNOSTNA po ceni 4.530 SIT;

II. v nasprotju s 24. členom in drugim
odstavkom 26. člena sklepa o opravljanju
poslov z vrednostnimi papirji (Ur. l. RS, št.
23/97) odpirala račune vrednostnih papir-
jev strank in izvrševala naloge za preknjižbo
vrednostnih papirjev, ne da bi preverila iden-
titeto stranke, za katero je odprla račun vred-
nostnih papirjev in izvršila preknjižbo vred-
nostnih papirjev, pri preknjižbah skupno
153 delnic Krke, d.d., Novo mesto, oznake
G, dne 7. 5. 1997, šest fizičnih oseb.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Razne objave

Ob-4894
ETA, živilska industrija, d.d. Kamnik, Ka-

juhova pot 4, 1241 Kamnik po sklepu nad-
zornega sveta družbe objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb

1. Predmet prodaje: je kompleks nepre-
mičnin v lasti ETA d.d. Kamnik, ki ležijo na
parcelah z.k. vložkov: št. 1070 k.o. Ljuto-

mer in št. 1263 k.o. Ljutomer v skupni povr-
šini 4,2 ha. Objekti predstavljajo dve ločeni
proizvodno-skladiščni hali s skupno tlorisno
površino 3.780 m2, povezani s pokrito nad-
strešnico s površino 520 m2.

Poleg skladiščnih in proizvodnih prostorov
je v okviru objekta sodobna hladilnica s povr-
šino 546 m2, in prostornino 2.907 m3 s pripa-
dajočimi manipulativnimi in pakirnimi prostori.

2. Prodajna cena: izhodiščna prodajna
cena za predmetno nepremičnino je
410,000.000 SIT.

Prometni davek, vse druge stroške in
dajatve v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

3. Plačilni pogoji: kupec mora kupnino
plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

4. Drugi pogoji
– Pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS ter tuje pravne in fizične
osebe ob pogoju vzajemnosti.

– Nepremičnine so naprodaj po načelu
“videno – kupljeno”.

– Ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca na naslov: ETA, d.d. Kamnik,
Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik z oznako “Po-
nudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj“
in sicer najkasneje v 15. dneh po tej objavi.

– Ponudniki morajo v pisni ponudbi na-
vesti svoje natančne podatke (ime, naslov,
indentifikacijski dokument) ponujeno ceno
in plačilne pogoje.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodišče prodajne cene.

– Ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudb plačati varščino v višini 10% od izho-
dišče prodajne cene na žiro račun ETA d.d.
Kamnik št. 50140-601-32062 pri APP
Kamnik in potrdilo o plačilu varščine predlo-
žiti kot prilogo k ponudbi. Pod namen naka-
zila se obvezno navede “Varščina”.

– Uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku toka za
zbiranje ponudb.

– Izbrani ponudnik je dolžan v 8 dneh po
prejemu obvestila o izbiri skleniti pisno po-
godbo in plačati kupnino skladno s plačilni-
mi pogoji. Če v navedenih rokih ne bo skle-
nil pogodbe in plačal celotne kupnine, bo
prodajni postopek razveljavljen, varščina pa
pripada prodajalcu kot skesnina.

– Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni v 10 dneh po preteku
toka za zbiranje ponudb.

– Kupcu se nepremičnino izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.

– Ogled nepremičnine je mogoč po do-
govoru z Filipič Borisom tel. 069/82-586,
ostale informacije o prodaji pa so na voljo
pri Franc Alojzu, tel. 061/813-311.

– Uprava družbe na podlagi tega javne-
ga razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji z nobenim od ponudnikov.

ETA d.d., Kamnik

Ob-4950
Stečajna upraviteljica odv. Carmen Dob-

nik objavlja

zbiranje ponudb
I. Odredi se prodaja zalog medicinskega

blaga in zdravil na podlagi zbiranja ponudb in
sicer zaloge po seznamu iz cenitve sodnega
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cenilca inž. Gorazda Eržena iz januarja 1999,
navedene pod zap. št. 44 do 330.

II. Zaloge medicinskega blaga in zdravil
se prodajajo kot celota za najnižjo prodajno
ceno 4,333.180 SIT, ki je določena tako, da
znaša 60% poštene tržne vrednosti zalog.

III. Pogoji za sodelovanje:
1. Sodelujejo lahko vse domače pravne

in fizične osebe skladno z veljavno zakono-
dajo RS. Pooblaščenci pravnih in fizičnih
oseb se morajo pred narokom za odpiranje
ponudb izkazati z veljavnim pooblastilom.

2. Ponudniki morajo najkasnje do naroka
za odpiranje ponudb vplačati na žiro račun
stečajnega dolžnika št.
50120-690-0920815 pri APP Domžale varš-
čino v višini 10% najnižje prodajne cene.

Vplačana varščina se uspelemu ponud-
niku vračuna v kupnino in se ne obrestuje.
Ponudnikom, ki ne uspejo, se vplačana varš-
čina vrne brez obresti v roku osmih dni od
opravljenega izbora.

3. Kupnino mora kupec plačati v 15
dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec v ro-
ku ne plača kupnine, se šteje pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varš-
čino.

4. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
do vključno 15 dni po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS , s priporočeno pošto v zape-
čateni ovojnici z oznako: CHEM, d.o.o., v
stečaju St 40/97, za javni razpis - ne odpi-
raj - na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani ,
Tavčarjeva 9.

5. Pisne ponudbe morajo vsebovati
predmet nakupa, ceno in rok plačila, sklad-
no s pogoji razpisa.

Ponudbi je treba priložiti :
– dokazilo o vplačani varščini.
Pri izbiri bodo upoštevane samo popol-

ne in pravočasne ponudbe.
6. Pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik

prednost kupec, ki ponudi višjo ceno. Po-
nujena cena mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni. Pri dveh ali več enakih po-
nudbah po višini kupnine ima pri izbiri pred-
nost kupec, ki bo na naroku za odpiranje
ponudb pred sodiščem ponudil višjo ceno.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v osmih dneh po končanem odpiranju
ponudb. Stečajni dolžnik si pridržuje pravi-
co , da ne sprejme nobene ponudbe.

7. Izbrani ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvesti-
la o izbiri. Če izbrani ponudnik v navede-
nem roku ne sklene prodajne pogodbe, se
mu varščina ne vrne.

8. Prometni davek in vse druge stroške
za prenos lastništva plača kupec.

9. Kupec postane lastnik blaga in se mu
izroči v posest z dnem , ko je plačana celot-
na kupnina in vsi stroški v zvezi s prenosom
lastnine.

10. Nakup premičnin poteka po načelu
“videno-kupljeno”, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

11. Zainteresirani kupci si lahko ogleda-
jo predmete prodaje po predhodnem dogo-
voru s stečajnim upraviteljem na tel.
061/132-60-11, kjer lahko dobijo tudi vse
potrebne informacije.

12. Narok za javno odpiranje ponudb bo
dne 29. 6. 1999 ob 13.30 na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba št. 310.

stečajna upraviteljica

Št. 78-99 Ob-4892
Na podlagi tretjega odstavka 258.c čle-

na zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odloč-
ba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US
in 87/97) ter prvega odstavka 66. člena in
62. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94) je Svet sodnikov za prekrške Re-
publike Slovenije na 32. seji dne 27. 5.
1999 sprejel naslednji

sklep
Svet sodnikov za prekrške Republike Slo-

venije objavlja javni poziv sodnikom za pre-
krške k vložitvi kandidatur za prosto mesto:

– predsednika Senata za prekrške Re-
publike Slovenije.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na
naslov: Svet sodnikov za prekrške Republi-
ke Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave poziva v Uradnem listu RS.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-4896
Ploj, d.o.o., Maribor, Rodičevičeva ulica

2, preklicuje izgubljeno kopijo licence za
opravljanje javnega prevoza stvari v notra-
njem prostem cestnem prometu in medna-
rodnem javnem prevozu stvari za vozilo Sca-
nia R 144 LA 4X2 NA, reg. št. MB PLOJ 3.

Ob-4897
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Ko-

per, preklicuje veljavnost zavarovalnih polic
in OSE: 1-IM 209555, 1-IM 209570.

Avtocenter Vrtač, Visoko 77 a, Visoko,
preklicuje potrdilo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1053542.
s-45335

Barič Milan, Lastine 9a, Rogaška Slati-
na, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-060/95, izdan 1. 1. 1995. p-45248

Božičnik Martin, Gaberje 23, Dobrova pri
Ljubljani, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-1675/94, izdan 29. 12. 1994. s-45006

Cajger Peter s.p., Cesta zmage 79, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-5423/98. m-863

Cilenšek Srečko, Trnava 21b, Gomilsko,
preklicuje certifikat št. 9949 za prevoz ne-
varnih snovi, izdan 3. 4. 1998 pri MNZ,
certifikat št. 214/98-1-V in št. 214/98-VV,
izdana 3. 4. 1998 pri IVD. g-45150

Damiš Marija, Jablance 18, Zgornja Ko-
rena, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-2208/94 z dne 26. 10. 1994.
m-908

Flora lesarstvo in vrtnarstvo, Radmirje
66a, Ljubno ob Savinji, preklicuje licenco
za opravljanje prevozov št. 297, z reg. št.
vozila MERCEDEZ-BENZ CE-51-04M.
g-45423

Jovanovič Hacin Helena, Kamniška 9,
Domžale, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 06-1395/95. g-45024

Juhart Franc, Eipprova 9, Ljubljana, pre-
klicuje original priglasitveni list, opravilna št.
28-13 z dne 1. 10. 1993. s-45083

Kojić Mitar, Metava 26, Maribor, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št.
064-0918/94. m-864

Kolarič Martina, Radvanjska c. 83, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-4341/95 m-972

LDS Občinski odbor Hrastnik, p.p. 9,
Hrastnik, preklicuje štampiljko z napisom
LDS Liberalna demokracija Slovenije Ob-
činski odbor Hrastnik. s-45068

Lapornik Marko, Dobležiče 5, Lesično,
preklicuje original priglasitveni list, opr. št.
054-214/94. p-45090

MB Studio 5, Barvarska 5, Maribor, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no: MB Studio 5 Cvetnič in Rakupa, Podjet-
je za založništvo, propagandno fotografijo
in grafični inženiring d.n.o., Barvarska 5,
2000 Maribor. m-802

Muršič Marjana, Gradiška 572, Pesni-
ca, preklicuije priglasitveni list, opravilna št.
065-0328/95. m-928

NAPREDEK TRGOVINA, d.d., Ljubljan-
ska 64, Domžale, preklicuje izjava o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
št. A 1049285, za vozilo TPV AMIGOAB6,
št. šasije: ZY2ZAB60000000842.
s-45405

Neubauer Lidija, Pod vinogradi 26, Kam-
nica, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 064-3765/95. m-902

Pay Consulting d.o.o., Prušnikova 106,
Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za re-
gistracijo, izdala Carinarnica Ljubljana, iz-
postava Ljubljana dne 7. 2. 1996, št. carin-
ske deklaracije 5139. p-45293

Petek Jelka, Igriška 39, Maribor, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št.
064-3808/95. m-971

Porche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicije potrdilo za registracijo vozi-
la VW PASSAT limuzina, št. šasije
WVWZZZ3BZXP266530, št. motorja
AFN721907. s-45352

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo za registarcijo vozi-
la AUDI A6 Avant 1.8T, št. šasije
WAUZZZ4BZXNO71982, št. motorja
APU003607. s-45351

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti
vozila št. A 1078485, izdano 15. 2. 1999,
za avto AUDI A6 2,8, št. šasije
WAUZZZ4BZXN052808, št. motorja:
TIPACK. s-45322

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti
vozila št. A 1088856, izdano 19. 4. 1999,
za avto AUDI A6 Avant 2,5, št. šasije
WAUZZZ4BZXN100809, št. mot. TIPAFB.
s-45325

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila VW POLO LIMUZINA, št.
šasije: WVWZZZ6KZXR513140, št. motor-
ja: APQ177272. s-45327

Pustai Kornel, Cankarjeva 38, Murska
Sobota, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
36662/94, izdan 10. 6. 1994 pri DURS
Murska Sobota. g-45360

Revoz d.d., Belokranjska 4, Novo me-
sto, preklicuje uradno carinsko potrdilo za
registracijo vozila, št. šasije
YV1TS7202X1057657, carinjen 13. 5.
1999 po ECL-u, št. 4428. s-45166

Salobir Martin, Pod hribom 3, Bistrica
ob Dravi, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 064-5508/98. m-975
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Smole Marinka, Iška Loka 45, Ig, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št.
28-1874/94 z dne 15. 6. 1999. s-45224

Strašek Andrej, Belokranjska c. 11, No-
vo mesto, preklicuje obrtno dovoljenje, št.
012825/2130/00-48/1995 z dne 6. 3.
1995. g-45012

Športno društvo Iinvalid, Jurčičeva 8,
Maribor, štampiljko okrogle oblike, v notra-
njosti kroga je okroglina z napisom: Šport-
no društvo Invalid Maribor, v sredini je sim-
bol društva. m-838

Švikart Andreja, Cesta vstaje 30, Lovrenc
na Dravskem polju, preklicuje priglasitveni
list, opr. št. 068-0646/97. m-834

TPV Brežice, Bratov Cerjakov 13, Breži-
ce, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila, št.
A 0214651. s-45381

Tomazin Marjan, Gorenja vas 9a, Šmar-
ješke Toplice, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 038/1321-94. g-45357

Varkar d.o.o., Preradovičeva 38, Mari-
bor, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št.
SI 000052. g-45104

Viltužnik Milan, Gunduličeva 15, Mari-
bor, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-3200/95. m-909

Vivod Verica, Kajuhova 63, Slovenska
Bistrica, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
50-1434/96. m-819

Vranetič Terezija, Kosovelova 2, Breži-
ce, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
61200-39/99-1-34-02/02. g-45105

Zavarovalnica Triglav d.d., Novi trg 8,
Novo mesto, preklicuje izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti priklopnega vozila
št. A 1022377, tip ADRIA UNICA B 431DD,
št. šasije ZY15104DDWOB00840.
p-45024

Žižek Terezija, Lešane 45/a, Apače, pre-
klicuje original priglasitveni list, opr. št.
08-0021/14. g-45106

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Antolović Marko, Ob progi 9, Jagodje,
maloobmejno prepustnico št. AI 56131, iz-
dala UE Izola. g-45427

Antolović Marko, Ob progi 9, Jagodje, pot-
ni list št. BA 760867, izdala UE Izola. g-45428

Asić Alexander, Gubčeva ulica 8, Krško,
potni list št. BA 642533, izdala UE Krško.
p-45321

Balažič Mojca, Mlinska ulica 7, Odranci,
osebno izkaznico, št. 36250. p-45310

Balič Majda, Partizanska ul. 25, Nova
Gorica, potni list št. BA 330198, izdala UE
Nova Gorica. g-45425

Balič Majda, Partizanska ul. 25, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico AI
135603, izdala UE Nova Gorica. g-45426

Bandelj Karmen, Cikuti 14, Pobegi, pot-
ni list št. BA 670206, izdala UE Koper.
g-45145

Banjac Dara, Gosposka ulica 19, Celje,
potni list št. AA 184010, izdala UE Celje.
p-45297

Barbarič Novak Nada, Glinškova pl. 1,
Ljubljana, potni list št. AA 764353, izdala
UE Ljubljana. s-45027

Baša Petrovčič Alenka, Ledine 107 A,
Nova Gorica, potni list št. AA 779892.
g-45323

Baša David, Vrbovo 25, Ilirska Bistrica,
potni list št. AA 493863. s-45346

Baškard Mario, Trnovska vas 45a, Tr-
novska vas, potni list št. AA 439148, izdan
25. 9. 1992 pri UE Ptuj. p-45249

Bele Franc, Sv. Jurij 4, Rogatec, potni
list št. BA 382207. p-45205

Benkič Andrej, Vadarci 107, Bodonci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 15423.
p-45198

Bergant Magda, Kocjanova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 274875. s-45435

Bevc Martin, Veniše 44, Leskovec pri
Krškem, potni list št. BA 348583, izdala UE
Krško. p-45012

Bešlagić Elvis, Cesta revolucije 7, Jese-
nice, potni list št. AA 376986. s-45307

Bitežnik Darinka, Cankarjeva ul. 13, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
43116. g-45314

Bizjak Bojan, Koroška c. 122, Maribor,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 31/97, p-31003. p-45317

Blažko Uroš, Vodmatska 34, Ljubljana,
potni list št. BA 861588. s-45158

Blagojevič Zagorka, Župančičeva 6, Len-
dava, potni list št. AA 822528. p-45318

Boh Norman, Šalek 90, Velenje, potni
list št. BA 51213. p-45199

Bržan Matej, Pahorjeva 26, Koper, potni
list št. BA 578215. g-45063

Braun Silva, Borovci 5 a, Markovci, pot-
ni list št. BA 653939. p-45309

Breznik Marija, Luče 109, Luče, preklic
potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št.
33/99, p-33055. p-45181

Brinc Amalija, Pokopališka 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 106094. s-45243

Cigoj Mara, Borjana 58, Breginj, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 126664.
g-45319

Cilar Marijan, Tržaška 10 a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 14603. s-45127

Časl Primož, Trubarjeva 36, Piran, potni
list št. BA 574885, izdala UE Piran.
g-45142

Čekić Irina, Frankovo naselje 67, Škofja
Loka, potni list št. BA 609706. s-45088

Česenj Ludvik, Šturmova 17, Šmartno,
osebno izkaznico št. 105127. s-45336

Dedić Meleča, Čopova 5, Žalec, potni
list št. AA 578334. p-45208

Domitrovič Avgust, Orešje na Bizeljskem
22a, Bizeljsko, potni list št. AA 142701,
izdala UE Brežice. s-45280

Drnovšek Borut, Cesta 20. julija 9, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico št. 1251.
p-45264

Dujmovič Sašo, Ul. Slavka Gruma 24, No-
vo mesto, potni list št. BA 793410. g-45064

Fabjan Miroslav, Sp. Vrtiče 26, Zgornja
Kungota, potni list št. AA 664015. m-981

Finžgar Ivan, Ul. Staneta Severja 7, Ma-
ribor, potni list št. AA 776042. m-983

Gojić Marko, Vrbanska cesta 83, Kamni-
ca, osebno izkaznico št. 185048. p-45056

Gradišnik Jožefa, Stara cesta 17 a, Vrh-
nika, osebno izkaznico, št. 33372.
s-45242

Grošelj Dejan, Graška 28a, Litija, potni
list št. AA 416174, izdala UE Litija. s-45160

Habinc Martin, Velnarjeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 874017. s-45236

Hadžić Fadil, Borisa Kidriča 24, Jeseni-
ce, potni list št. BA 441678. p-45305

Horvat Vida, Križna cesta 40, Hoče,
osebno izkaznico št. 76728. p-45242

Hrovat Bogdan, Cesta na Markovec 2,
Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI
111016. g-45065

Hrovat Suzana, Gradec 23, Laško, oseb-
no izkaznico, št. 128546. p-45314

Isoski Gregor, Kunaverjeva ulica 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 131205. s-45287

Ivanić Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,
potni list št. BA 870239, izdala UE Novo
mesto. s-45177

Jaklovič Leon, Trimlini 64/a, Lendava,
potni list št. BA 235826, izdala UE Lenda-
va. p-45007

Jakofčič Danijel, Ciringa 10, Zg. Kungo-
ta, potni list št. AA 23580, izdan 6. 1. 1992
pri UE Pesnica. m-812

Jarc Andrej, Industrijska 8, Ruše, oseb-
no izkaznico št. 105105. p-45308

Jerala Uroš, Tbilisijska ulica 76, Ljublja-
na, potni list št. BA 772849. s-45100

Ješovnik Peter, Zg. Partinje 9, Jurovski
dol, potni list št. AG 5507, izdala UE Lenart.
m-867

Jovanovski Sašo, Štefanova 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 444223. s-45430

Jurić Ivo, Trg F. Kozorja 14/a, Hrastnik,
potni list št. BA 190972, izdala UE Hrast-
nik. g-45058

Kaić Samo, Črtomirova 22, Ljubljana,
potni list št. BA 797185. s-45432

Kaligarič Andrej, Kosovelova 19, Izola,
preklic osebne izkaznice, objavljeno v UL
RS, št. 38/99. g-45331

Karadža Branko, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 424509. s-45097

Karadža Brigita, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 245308. s-45096

Karlovšek Jožefa, Kicar 14, Ptuj, oseb-
no izkaznico št. 147665. p-45304

Karoli Tomaž, Gederovci 157A, Tišina,
potni list št. BA 167717. p-45319

Kern Vida, Župančičeva 16, Dob, oseb-
no izkaznico, št. 59335. g-45313

Kesedžić Đemal, Dobrunjska 50, Ljub-
ljana, potni list št. AA 873765. s-45417

Koderman Zdenka, Drenikova 24, Ljub-
ljana, potni list št. BA 153736. p-45322

Kožar Munevera, Hrvatski trg 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 91678. s-45404

Kožar Reko, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
potni list št. BA 860232. s-45402

Koženjić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
potni list št. BA 853168. s-45167

Kožuh Milena Majda, Tabor 4, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 6657. s-45032

Korže Uroš, Dunajska c. 103, Ljubljana,
potni list št. BA 588353, izdala UE Ljublja-
na. s-45051

Kovač Janez, Kocjanova ul. 1, Ljubljana,
potni list št. AA 598158. s-45436

Kovačič Aleš, Ul. bratov Učakar 56, Ljub-
ljana, potni list št. BA 591155. s-45040

Kovačič Saša, Partizanska c. 41, Škofja
Loka, potni list št. BA 179900, izdala UE
Škofja Loka. s-45337

Kramberger Jelka, Ul. obnove 5, Mari-
bor, potni list št. AA 732643. p-45202



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 44-45 / 11. 6. 1999 / Stran 3183

Kranjc Tekavec Liljana, Ortnek 2 A, Rib-
nica, potni list št. AA 839720. s-45152

Kremenšek Saša, Cesta Krimskega
odreda 19, Vrhnika, potni list št. BA
712243, izdala UE Vrhnika. s-45034

Križaj Ana, Trbeže 8, Ljubljana, potni list
št. BA 885289, izdala UE Ljubljana.
s-45047

Križaj Miha, Trbeže 8, Ljubljana, potni
list št. BA 312136, izdala UE Ljubljana.
s-45048

Križaj Milena, Trbeže 8, Ljubljana, potni
list št. AA 828153, izdala UE Ljubljana.
s-45049

Križaj Tomislav, Trbeže 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 590437, izdala UE Ljubljana.
s-45050

Lakić Ranko, Vir, Papirniška 5, Domža-
le, potni list št. AA 491702. s-45235

Langus Boštjan, Pod hrasti 62, Ljublja-
na, potni list št. AA 313148. s-45264

Lavrič Janko, Zdešarjeva 9, Ljubljana,
potni list št. BA 155314, izdala UE Ljublja-
na. s-45409

Leban Andrej, Podbrdo 22/A, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 39858. p-45312

Lešnik Martin, Ul. heroja Šercerja 55,
Maribor, preklic potnega lista, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 31/99, p-31104. p-45256

Lidjan Snežana, C. na Markovec 63, Ko-
per, potni list št. BA 574376, izdala UE
Koper. g-45216

Magajna Božidar, Ul. Gubčeve brigade
27, Ljubljana, potni list št. BA 813102.
s-45205

Marinkov Zoran, Glavarjeva 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 448357. s-45229

Marjanović Javorka, Cesta 24. junija 80,
Ljubljana, potni list št. AA 718647, izdala
UE Ljubljana. s-45066

Marjanovič Toma, Cesta 24 junija 80,
Ljubljana, potni list št. BA 638041. s-45303

Mavrič Mirjam, Ul. Ivana Regenta 36,
Piran, potni list št. BA 577811. p-45218

Mesojedec Maja, Trdinova 2, Ljubljana,
potni list št. BA 617376. s-45338

Mislej Gregor, Kogojeva 11, Lucija, Por-
torož, potni list št. BA 575205. p-45217

Molek Samo, Društvena 7, Ljubljana,
potni list št. BA 771938, izdala UE Ljublja-
na. s-45042

Motaln-Hohler Manja, Titova 38, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 347720, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-45057

Musić Rukija, Podkraj 79, Hrastnik, pot-
ni list št. AA 803609, izdala UE Hrastnik.
g-45059

Mustabašić Mustafa, Kardeljev trg 3, Ve-
lenje, potni list št. BA 127197. p-45320

Nose Jože, Vrhpolje 86, Kamnik, potni
list št. AA 189502, izdala UE Kamnik.
s-45246

Novak Jurij, Glinškova pl. 1, Ljubljana,
potni list št. BA 499468, izdala UE Ljublja-
na. s-45028đ

Pahor Marjetka, Fazan 6/b, Lucija, pot-
ni list št. BA 576658. g-45317

Pajntar Ana, Idrija pri Bači 71, Most na
Soči, maloobmejno prepustnico, št. AI
54654. g-45321

Pavlinc Cvetko, Polzela 172/a, Polzela,
osebno izkaznico št. 44393. p-45295

Petek Ana, Gorkega ul. 6, Ptuj, potni list
št. AA 136026, izdala UE Maribor, dne
26. 5. 1992. p-45065

Petrovič Momčilo, Cesta v Šmartno 35,
Ljubljana, potni list št. BA 289417, izdala
UE Ljubljana. s-45031

Pirkovič Boštjan, Velike Lašče 27, Veli-
ke Lašče, osebno izkaznico št. 17444.
s-45139

Plestenjak Roman, Virmaše 62, Škofja
Loka, potni list št. BA 794379. s-45293

Podboršek Danilo, Bruselj, Belgija, potni
list št. BA 481208, izdala UE Ljubljana.
s-48081

Podržaj Urška, Finčeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 200779. s-45090

Polajžar Bele Sonja, Sv. Jurij 4, Roga-
tec, potni list št. BA 382168. p-45204

Polajžar Vida, Sv. Jurij 4, Rogatec, potni
list št. BA 710386. p-45215

Polak Ljudmila, Trojarjeva 45, Kranj,
osebno izkaznico, št. 128691. g-45333

Primožič Bernard, Zminec 30, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 893111. s-45226

Prolić Predrag, Endliharjeva 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 735534. s-45300

Radoševič Mitja, Reboljeva ulica 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 822978, izdala UE
Ljubljana. s-45038

Ratajc Jožica, Grobelce 16, Sveti Šte-
fan, osebno izkaznico št. 160977. p-45244

Ravnikar Anton, Sv. Duh 111, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 068937. s-45137

Ravnikar Peter, Vodnikova 239, Ljublja-
na, potni list št. AA 769482. s-45218

Račič Blaž, Cesta Cirila Tavčarja 4, Je-
senice, potni list št. BA 336381. s-45232

Režek Špela, Cesta maršala Tita 18, Je-
senice, potni list št. BA 802096. p-45290

Rot Dušan, Benete 1, Nova vas, potni
list št. BA 751583. g-45320

Roškar Franc Ljubomir, Trubarjeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 89745.
s-45296

Roškar Franc-Ljubomir, Trubarjeva 7,
Ljubljana, potni list št. BA 62890, izdala UE
Ljubljana. s-45410

Sapač Helena, Gradišče 16, Tišina, pot-
ni list št. AA 25412, izdala UE Murska So-
bota. p-45258

Sapač Viktor, Gradišče 16, Tišina, potni
list št. AA 542056, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-45257

Sedmak Tisa, Igriška 3, Ljubljana, potni
list št. BA 84188, izdala UE Ljubljana.
s-45211

Selman Damir, Pavšičeva ul. 20, Loga-
tec, potni list št. AA 971719, izdala UE
Ljubljana. s-45070

Selman Denis, Pavšičeva ul. 20, Loga-
tec, potni list št. AA 971717, izdala UE
Ljubljana. s-45072

Selman Liljana, Pavšičeva ul. 20, Loga-
tec, potni list št. AA 971716, izdala UE
Ljubljana. s-45071

Seneković Jožef, Zg. Dobrenje 27, Šen-
tilj, potni list št. AA 884918. m-936

Sešek Tea, Kvedrova 3, Ljubljana, potni
list št. BA 561036, izdala UE Ljubljana.
g-45146

Simić Franjo, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, potni list št. AA 315181. s-45305

Simić Mirjana, Poljubinj 63, Tolmin, pot-
ni list št. BA 604358, izdala UE Tolmin.
g-45148

Simonič Marjan, Črmljenšak 22a, Voliči-
na, potni list št. AA 10991, izdan 10. 1.
1992 pri UE Lenart. m-822

Smodiš Peter, Lipovci 119, Beltinci, pot-
ni list št. BA 802751. p-45209

Stanko Anton, Žižki 85, Črenšovci, potni
list št. BA 628177, izdala UE Lendava.
p-45010

Stepan Sonja, Ul. padlih borcev 16, Čr-
nomelj, potni list št. AA 671841. p-45207

Strašek Petan Marija, Na zelenici 6, Ce-
lje, osebno izkaznico št. 159312. p-45302

Šajnič Viljem, Ravne 4, Tržič, potni list
št. BA 394938, izdala UE Tržič. p-45253

Šalehar Metka, Vodmatska 34, Ljublja-
na, potni list št. BA 861587. s-45159

Šimič Lidija, Glinškova ploščad 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 720721. s-45304

Škafar Mirko, Retljeva ulica 16, Kranj,
potni list št. AA 344636, izdala UE Kranj.
p-45247

Škraba Peter, Črna vas 29, Ljubljana,
potni list št. AA 169893. s-45350

Škrilec Betka, Mlajtinci 18, Moravske To-
plice, osebno izkaznico, št. 35519.
g-45334

Špelič Bojan, Parecag 119, Sečovlje,
osebno izkaznico, št. 19541. g-45312

Štalekar Vasilij, Šentilj 24, Mislinja, oseb-
no izkaznico št. 174507. g-45147

Štruclj Nuša, Prihova 60, Mozirje, potni
list št. BA 481634. p-45216

Tinta Ana, Nunska graba 32, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 63065. s-45044

Trampuž Ingrid, Ul. 25. maja 10, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
74027, izdala UE Nova Gorica. g-45149

Truzzardi Roberto, Rozmanova ulica
24/f, Ilirska Bistrica, potni list št. AA
687589. s-45082

Užmah Drago, Ul. bartov Vošnjakov 6,
Celje, potni list št. BA 346544. p-45313

Ušaj Marina, Vrtojba, Ul. 9. septembra
237, Šempeter pri Gorici, potni list št. BA
548942. g-45315

Valič Pavla, Trpinčeva 90, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 185489. s-45217

Vanovšek Janez, Prelska 25, Velenje,
potni list št. AA 150378, izdala UE Žalec.
p-45017

Vasle Robert, Dobrteša vas 87/c, Šem-
peter, potni list št. BA 323436, izdala UE
Žalec. p-45011

Verdel Vanja, Plečnikova ulica 12b, Ce-
lje, potni list št. BA 897066, izdala UE Celje.
p-45246

Verdnik Alojz, Padeški vrh 14, Zreče,
potni list št. AA 164466, izdala UE Sloven-
ske Konjice. p-45262

Vesel Roman, Korytkova ulica 34, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 112254.
s-45349

Vovšek Justina, Grizoldova 13, Ruše,
osebno izkaznico, št. 77350. p-45200

Zemljak Jože, Novo polje cesta X 31,
Ljubljana, potni list št. BA 15863.
s-45141

Zlatič Marino, Liminjan 22, Lucija, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 57861.
g-45332

Zonta Dario, Cesta med vinogradi 7, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
145055. g-45309

Zonta Dario, Med vinogradi 7, Koper,
potni list št. AA 483807. g-45310

Zorenč Miha, Zagaj 37, Bistrica ob Sot-
li, potni list št. BA 359895, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. g-45424



Stran 3184 / Št. 44-45 / 11. 6. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Zupan Emilijan, Ljubljanska cesta 16,
Brezovica, potni list št. AA 328299.
s-45976

Zupanc Simona, Vogljanska 32, Šenčur,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 40/99. p-48014

Zupanc Tomaž, Vogljanska 32, Šenčur,
preklic potnega lista, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 40/99. p-48015

Žuna Albin, Dolenja vas 170, Žalec, pot-
ni list št. AA 965809. p-45206

Župec Matjaž, Suhadolčanova ulica 58,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 318.
s-45219

Druge listine

Abram Slavka, Štanjel 120, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4046, iz-
dala UE Sežana. g-45135

Ambrožič Samo, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266529, št. reg. 141100. s-45228

Andrić Claudia, Šentilj 115c, Šentilj v
Slovenskih Goricah, spričevalo 1. in 2. let-
nika III. gimnazije Maribor, izdano za šolsko
leto 1989/90 in 1990/91. m-824

Andrič Claudia, Šentilj 115 c, Šentilj,
spričevalo 3. letnika III gimnazije Maribor,
šolsko leto 1991/92. m-938

Andrič Gvido, Obirska ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2580, reg. št. 116509, izdala UE Ljublja-
na. s-45165

Antončič Marijan, Ulica Sv. Petra 11, Izo-
la, vozniško dovoljenje, št. 2903. g-45385

Attila Szabo, Vrtna 8, Murska Sobota,
študentsko izkaznico, št. 18960592, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. s-45153

Auer Jožef, Bevkova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 55621.
m-976

Babič Mirsad, Meljska 111, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79885.
m-951

Babnik Metod, Bizoviška cesta 46, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdana leta
1996 in 1997. s-45416

Bajc Franc, Tenetiše 17, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1246281, izda-
la UE Litija. s-45199

Bajde Gregor, Gradišče pri Lukovici 17,
Lukovica, delovno knjižico. s-45420

Bajramović Simon, Jamova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-45266

Bajrić Huso, Tomšičeva 8, Slovenska Bi-
strica, delovno knjižico. m-922

Balič Majda, Partizanska 25, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-45400

Balog Damijan, Keleminova 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSŠ
pri TAM Maribor, šolsko leto 1993/94.
m-896

Bavdaž Julijan, Ul. Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, spričevalo o končani šoli
za voznike motornih vozil-šolski center No-
vo mesto, izdano leta 1974. g-45268

Baznik Anton, Kettejeva ul. 8, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7288,
izdala UE Brežice. p-45006

Bedeković Fredi, Benedikt 19, Bene-
dikt, zaključno spričevalo Poklicne elektro
šole v Mariboru, št. 60/I/2294/82. m-956

Bedernjak Štefan, Mala Polana 66,
Črenšovci, licenco št. 295/231-32/1997,
izdala Obrtna zbornica Slovenije, 9. 6.
1997. p-45254

Belec Nikolja, Hočko Pohorje 74a, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92226, izdano 21. 6. 1994 pri SO Mari-
bor. m-818

Belna Mojca, Srednji Gasteraj 6, Jurov-
ski dol, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9683. m-887

Belšak Aleksander, B. Greif 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110687, izdano 18. 10. 1996 pri SO Mari-
bor. m-816

Benetek Milena, Podvrh 13, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5969,
izdala UE Mozirje. p-45062

Benčič Gregor, Kidričeva cesta 5, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
859501. s-45005

Bernot Franci, Spodnje Prapreče 21, Lu-
kovica, zavarovalno polico št. 536453, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-45046

Bernot Sara, Jesenkova ulica 4, Ljublja-
na, spričevala od 1. do 7. razreda OŠ Spod-
nja Šiška. s-45164

Bečič Šaban, Smetanova 31, Maribor,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje, št. 318907. s-45413

Bill Damjan, Košiče 13 A, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 1998. s-45279

Bizjak Tomislav, Prisojna 5, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 859387,
izdala UE Litija. s-45406

Božič Darijo, Ob progi 14, Izola, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje pomorko
prometne šole v Portorožu, šolsko leto
1990/91. g-45262

Brajdič Iztok, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31007.
g-45115

Bregar Peter, Ul. Cankarjeve brigade 34,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4895, izdala UE Grosuplje.
s-45213

Breznik Dejan, Bezjakova 59, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 84779, iz-
dano 24. 10. 1997 pri SO Maribor. m-808

Bricelj Gabrijela, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933018, reg. št. 144484, izdala UE Ljub-
ljana. s-45054

Brudar Jožica, Borova vas 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88844.
m-848

Bukovec Irena, Kot pri Semiču 3b, Se-
mič, spričevalo o končani Srednji šoli Črno-
melj, izdano leta 1990. s-45353

Ceglar Robert, Hrastovec 31, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
18592, izdala UE Velenje. p-45013

Cevzar Ana, Iršičeva 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 28703. p-45265

Chvatal Katjuša, Pod gozdom 10a, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004605, reg. št. 25825, izdala UE Dom-
žale. s-45210

Cilar Marijan, Tržaška cesta 10 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2324, št. reg. 98099. s-45095

Cimerman Janez, Kerenčičev trg 3, Or-
mož, delovno knjižico. m-833

Cimermančič Boštjan, Vel. Brusnice 73,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31948, izdala UE Novo mesto.
g-45388

Cor Milan, Budinci 63, Šalovci, vozniško
dovoljenje, št. 27279. g-45368

Cunja Darjo, Bezovica 9, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje. g-45301

Cvetko Sandi, Vesnaverjeva 5, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1984. m-894

Čas Matjaž, Štantetova 14, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94524.
m-984

Časar Mateja, Martjanci 18/č, Martjan-
ci, delovno knjižico, reg. št. 62814, ser. št.
0360276. g-45367

Čelik Janša Staša, Gregorčičeva 8,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14386. g-45136

Černe Ana, Cvetlična 17, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje. g-45129

Černilogar Metod, Ul borcev za severno
mejo 66, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1011594, št. reg. 29319.
s-45043

Černilogar Metod, Ul. borcev za sever-
no mejo 66, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 681851, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-45086

Česnik Matjaž, Čečovje 32, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 17527, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-45121

Činžar Marija, Raztez 7, Brestanica, di-
plomo Visoke ekonomsko-komercialne šo-
lev Mariboru, na smeri za denarništvo in
finance, izdana v Mariboru 8. 9. 1988.
s-45429

Čolnik Renata, Ljubljanska 104, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izda-
no leta 1993. m-845

Dežman Renata, Hrušica 92, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743415, izdala UE Jesenice. g-45386

Debevc Martina, Melikova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001932, reg. št. 143325, izdala UE Ljub-
ljana. s-45214

Djuričič Darjan, Pod Turnom 5, Ljublja-
na, spričevalo 5. razreda OŠ Prežihov Vo-
ranc. s-45433

Djurovič Veselin, Dravska 24, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 4718. m-886

Dobovišek Miran, Slovenska 38, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 46836. m-926

Doplihar Pangerl Breda, Miklošičeva 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15282. p-45219

Drnovšek Borut, Cesta 20. julija 9, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, št. 51272251.
p-45015

Drnovšček Ivanka, Drnovk 1a, Dobrovo,
vozniško dovoljenje. g-45126

Drobež Marko, Glinškova ploščad 29,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljublja-
ni. g-45255

Dvoršič Suzana, Kovačeva 4, Maribor,
investicijska kupona vzajemnih skladov
Rastko, št. CK 100092, glasi se na
43,4986 točk sklada in sklad KD Bond, št.
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CK 200107, glasi se na 15,9582 točk skla-
da. m-862

Đokič Milka, Šalek 90, Velenje, zavaro-
valno polico št. AO 175363. p-45092

Fabijan Jože, Dolenje Sušice 17, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 3870, izdala Občina Novo
mesto. g-45391

Fabjanič David, Linhartova 4, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1995. m-969

Fekonja Damijan, Miklavž pri Ormožu
25, Miklavž pri Ormožu, indeks Srednje le-
sarske šole in zaključno spričevalo. m-796

Felgar Željko, Gosposvetska 86, Mari-
bor, diplomo Gradbenega šolskega centra,
izdana leta 1989. m-891

Ferk Matjaž, Ul. heroja Lacka 61, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9015. m-876

Frank Vladimir, Rošpoh 46a, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna
št. 02/13-1708/31-75. s-45341

Frelih Marko, Polanškova ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1998. s-45162

Frčko Simon, Rogašovci 69, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 35583.
g-45134

Furšt Klavdija, Andrenci 75, Cerkvenjak,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor. m-823

Gamse Zlatko, Spičnik 7, Zgornja Kun-
gota, zaključno spričevalo SKMŠ v Maribo-
ru. m-942

Gašperin Antonija, Stara Fužina 194, Bo-
hinjsko jezero, spričevalo 1. in 3. letnika
Zdravstvene šole Jesenice. g-45371

Gider Ksenija, Sodišinci 55, Murska So-
bota, indeks št. 18950242, izdala Filozof-
ska fakulteta leta 1995. s-45055

Gnezda Marija, Straža 36, Cerkno, izja-
vo o ustreznosti vozila, št. A 0085098 zdne
28. 5. 1993, št. šasije
ZY20000A5S3011202. s-45056

Gobec Brigita, C. maršala Tita 85, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
39158, izdala UE Jesenice. g-45345

Goli Alojzij, Pot na Orle 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
928121, reg. št. 73037, izdala UE Ljublja-
na. s-45419

Golja Mirjam, Oljčna pot 12, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11573, izdala
UE Piran. g-45133

Gomboc Majda, Černelavci, Dalmatino-
va 9, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 01726. g-45291

Gorenc Miha, Gorenja vas pri Šmarjeti
21a, Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letni-
ka Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1998.
s-45172

Gorišek Sašo, Preglov trg 10, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 1006699. s-45087

Gornjak Jernej, Trg Borisa Kidriča 1, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
114906. m-957

Gostenčnik Vida, Ob polju 7, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7734, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. p-45259

Grabar Erika, Trubarjeva 64, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20944, iz-
dala UE Celje. p-45212

Gradišek Klemen, Županje njive 30 B,
Stahovica, spričevalo o končani OŠ, izdano
leta 1994. g-45372

Gradišer Jasmina, Slovenska ul. 26, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85986. m-840

Gradišnik Peter, Javornik 26/b, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41408. p-45004

Grden Saša, Kunaverjeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole, izdano leta 1997.
s-45421

Gregorič Lea, Partizanska 45, Sežana,
zeleno karto, št. 0579452. g-45256

Gregorčič Iztok, Zagrad 101, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 268640,
št. reg. 36981, izdala UE Celje. s-45092

Greif Andrej, Fram 20, Fram, delovno
knjižico. m-881

Grginić Igor, Gorenja vas 143, Gorenja
vas, delovno knjižico. s-45109

Grmek Franc-Ladislav, Dobravlje 4, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7417, izdala UE Sežana. g-45365

Grošelj Dejan, Graška c. 28a, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
404218, izdala UE Litija. s-45161

Gselman Cvetka, Podova 17, Rače, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, izdano leta 1992. m-931

Hadžić Izudin, Vanganelska 7, Koper,
diplomo Trgovske šole. g-45107

Hadžić Rasim, Vanganelska 2, Koper,
indeks-srednje šole SEDŠ, šolsko leto
93/94. g-45125

Hajdinjak Alojz, Vrbanska c. 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
93117. m-945

Hamberi Atip, Bidovčeva 4, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. g-45269

Hameršak Natalija, Vranji vrh 19, Sladki
vrh, spričevalo o končani OŠ Sladki vrh.
m-973

Hameršak Vesna, Pergerjeva 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6735,
izdala UE Ptuj. g-45111

Hlupič Dušan, Ločica 54/a, Polzela,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
Boris Kidrič, izdano leta 1992. p-45053

Hochstaffl Michael, Cesta na Rifnik 2,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12104, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-45059

Holc Janko, Drakovci 62, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10077,
izdala UE Ljutomer. s-45308

Holer Ana, Jurovski dol 24 a, Jurovski
dol, zaključno spričevalo Srednje gostinske
šole v Mariboru, šolsko leto 1974/75.
m-962

Holer Ana, Jurovski dol 24 a, Jurovski
dol, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Mariboru, šolsko leto 1984/85. m-961

Holer Ana, Jurovski dol 24 a, Jurovski
dol, diplomo Srednje komercialne šole v
Mariboru, šolsko leto 1985/86. m-960

Holer Ana, Jurovski dol 24 a, Jurovski
dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9542, izdala UE Lenart. m-959

Horvat Adolf, Š. Kovača 13, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 4651,
izdala UE Lendava. p-45300

Horvat Daniela, Vrazova ul. 12, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30533.
g-45020

Horvat Klavdija, Pušča 51, Murska So-
bota, zavarovalno polico, št. 0602366.
p-45213

Horvat Marjan, Breg 55, Borovnica, pre-
klic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
14/99, s-14228. s-45408

Hraš Zlatko, Bazoviška 12, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25267.
m-843

Hribar Andrej, Ažbetova ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje pedagoške
šole, smer učitelj naravoslovno matematič-
ne smeri, izdano leta 1990. s-45407

Humar Robert, Zg. Plavž 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
00487065. s-45154

Huseinbašič Samir, Bokalova 5, Jeseni-
ce, diplomo Srednje kovinarske in cestno
prometne šole Škofja Loka, št. 9/83, izda-
na leta 1984. g-45025

Idić Darja, Stari trg 30, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-45225

Ilić Stjepan, Cesta zmage 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24183.
m-878

Iljazi Selim, Most na Soči 56, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 1081562,
izdala UE Tolmin. g-45114

Isailović Branko, Regentova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23230. m-842

Isoski Gregor, Kunaverjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886012, reg. št. 198855, izdala UE Ljub-
ljana. s-45286

Ivanić Vukašin, Žlebej 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
35797, izdala UE Novo mesto. s-45176

Jakofčič Danijel, Ciringa 10, Zg. Kungo-
ta, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
1722, izdano 29. 5. 1992 pri UE Pesnica.
m-811

Jakšič Bernarda, Žibernik 28/a, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12574, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-45255

Janjanin Marko, Pri vodnjaku 5, Koper,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-45124

Janković Bojan, Valvazorjeva 52, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 17739. m-914

Jaušovec Saša, Zbigovci 31, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13393, izdala UE Gornja Radgona.
g-45123

Javernik Vladimir, Frankopanova 16, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15679. m-911

Je Liwei, Litostrojska 6, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-45416

Jeglič Franc, Zg. Duplje 85, Duplje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje elektro šole Kranj,
šolsko leto 1991/1992. g-45116

Jelen Branko, Trdogojci 78, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šol-
skega centra Maribor, poklic avtoličar, izda-
no leta 1974. m-832

Jelič Branko, Polanškova ulica 2, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 611717, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-45230

Jenko Janez, Preglov trg 13, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje grafične šole
v Ljubljani, izdano leta 1973. s-45168

Jeraj Alenka, Ljubljanska 84, Domžale,
spričevalo o končanem 8. razredu OŠ Mi-
lan Šuštaršič, izdano leta 1985. s-45356
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Jerala Peter, Žeje 6, Duplje, zaključno
spričevalo Kmetijske in gospodinjske šole.
g-45359

Jereb Danica, Tovarniška 12 a, Loga-
tec, spričevalo o končani OŠ 8. talcev Lo-
gatec. g-45369

Jerina Andrej, Šutna 112, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638617,
št. reg. 34339. g-45021

Jerič Rajko, Prijateljeva ulica 30, Ljublja-
na, kupoprodajno pogodbo z originalnimi
pečati DURS-a, št. 0403-S-36/1-1753/91
z dne 16. 1. 1992. s-45244

Jermančič Kristina, Cesta bratstva 9, Ko-
per, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
šolsko leto 97/98. g-45120

Jokić Zoran, Ambrožev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št. S
23272, št. reg. 146308. s-45094

Jordan Katja, Raka 50, Raka, spričeva-
lo 3. letnika Srednje šole za gostinstvoin
turizem v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-45297

Juch Marijan, Žirovnica 59, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce v Kranju, šolsko leto 79/80.
p-45316

Jug Nado, Vinogradniška pot 18, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, št. 23365, izdala
UE Koper. g-45263

Junež Matej, C. 1. maja 95, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 668694, izdala
UE Jesenice. g-45119

Jurečič Stanislav, Sela 70, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 9902, izdala
UE Brežice. s-45170

Kac Ferdo, Mariborska cesta 31, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2049, izdala UE Dravograd. p-45195

Kaiserberger Milan, Krčevina pri Vurber-
ku 11, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje
kovinarske, strojne in metalurške šole v Ma-
riboru, izdano leta 1983. m-907

Kajič Radovan, Pot na Brod 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1059717, izdala UE Laško. p-45001

Kardaš Alen, Ul. 30. divizije 13/c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCE.
g-45403

Karoli Tomaž, Gederovci 15/a, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 29228. g-45374

Kastelic Maja, Pivska ul. 2, Postojna,
spričevalo SEDŠ Koper, smer trgovec-pro-
dajalec. g-45184

Kastelic Marjan, Polica 53a, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol Ljubljana, Poklicna elektro šola,
št. 3228, izdano 23. 8. 1971. s-45144

Kastelic Slavka, Goriška 11, Maribor, di-
plomo Industrijsko kovinarske šole pri
TAM-u, izdana leta 1967. m-932

Kavčič Jože, Presetnikova ulica 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 656488, izda-
la Zavarovlanica Tilia. s-45261

Kačnik Darja, Aškerčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št, 90678.
m-927

Kežman Tomo, Ulica bratov Gerjovičev
21, Dobova, indeks Fakultete za gradbe-
ništvo, št. 93443002. m-937

Kerin Branko, Finžgarjeva ulica 2, Men-
geš, potrdilo o uspešno opravljenem preiz-
kusu strokovne usposobljenosti za pridobi-
tev licence v cestnem prometu, št. 607789.
s-45122

Kimovec Borut, Nova ulica 1, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1163620, št. reg. 146741. s-45275

Kirm Benjamin, Kovačičeva 5, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št.
16145, izdala UE Grosuplje. s-45245

Kladivar Maruša, Vrtača 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013127,
reg. št. 92178, izdala UE Ljubljana.
s-45039

Klaut Martina, Ivana Suliča 2b, Šempe-
ter, vozniško dovoljenje. g-45195

Klašnja Nikola, Runkova ulica 12, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-45091

Kmetec Ljuba, Na Dobravi 37, Miklavž
na Dravskem polju, zaključno spričevalo Tr-
govske šole v Mariboru, izdano leta 1976.
m-877

Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalne police, št. 157127, 156069,
167142, 142156 in 142042, izdala Slove-
nica. m-882

Kobe Metka, Topniška ulica 13, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za zdravstvo in
farmacijo, izdana leta 1989. s-45387

Kocbek Simon, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije v Maribo-
ru, šolsko leto 97/98. m-967

Koder Beti, Vegova 33, Kidričevo, voz-
niško dovoljenje. m-851

Kolar Irena, Planina 47, Planina, študent-
sko izkaznico, št. 21656, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. s-45272

Kolenc Jaka, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1998. s-45302

Kolenc Marčelo, Avče 86, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-45128

Korže kristina, Ponikva 77/a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10743,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-45306

Korevec Darko, Robičeva 35, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100287,
izdano 27. 9. 1993 pri UE Maribor. m-826

Korunović Luka, Puhova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251582, št. reg. 200568. s-45326

Kos Andreja, Gorkičeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813537, št. reg. 87248. s-45434

Kos Marjan, Ukmarjeva 2, Lucija, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomsko in
družboslovne šole Koper, izdano leta 1998.
g-45384

Kovačević Milorad, Stantetova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
41863. m-855

Kovačič Jelena, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, diplomo, št. II/2601 Srednje šole za
trgovinsko dejavnost. m-874

Kovačič Maja, Menardova ulica 61, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdano leta 1997. s-45311

Kovačič Uroš, Matije Tomca 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160038, reg. št. 25489, izdala UE Dom-
žale. s-45155

Kozel Dejan, Zg. Leskovec 11/a, Zgor-
nji Leskovec, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Ptuj, šolsko leto 1997/98. g-45364

Kozina Boštjan, Brinje 19 a, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 1998. s-45257

Košir Damijan, Podlubnik 82, Škofja Lo-
ka, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-713/90-7. g-45392

Košnik Milena, Kamnje 19a, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 2. letnika PG Radov.,
izdano junija leta 1977 na ime Odar Milena.
g-45187

Krajnc Franc, Skorišnjak 3, Zg. Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39194, izdala UE Ptuj. g-45376

Krajnc Urška, Gortina 118, Muta, in-
deks, št. 81528879, izdala EPF Maribor.
m-890

Kramberger Anton, Šetarova 13, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
2936. m-963

Kramberger Janez, Slovenska 26, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, št. 111217.
m-870

Kraner Darjo, Sp. Žerjavci 3, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7676, izda-
no 31. 3. 1992 pri UE Lenart. m-828

Kranjc Eva, Ribniška 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37425, iz-
dano 29. 4. 1994 pri UE Maribor. m-835

Kremžar Peter, Krekova ulica 9, Komen-
da, delovno knjižico. s-45222

Kren Tomaž, Plač 12, Zgornja Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 9789.
m-883

Križan Marija, Lipoglav 6, Loče, diplo-
mo. p-45240

Križnar Denis, Kvedrova cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971802, št. reg. 177255. s-45181

Križnar Denis, Kvedrova cesta 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 9850088, iz-
dala Zavarovalnica Triglav. s-4518

Krmac Tomaž, Kettejeva 2, Izola, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Koper, šolsko
leto 97/98. g-45273

Krnjič Slavica, Kardeljeva 79, Maribor,
delovno knjižico, št. 3373, izdana leta
1993. m-966

Krznar David-Aleš, Kersnikova 5, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 1997. s-45197

Kršić Ristana, Radvanjska 61, Maribor,
diplomo Filozofske fakultete v Ljubljani.
m-801

Kršić Ristana, Radvanjska 61, Maribor,
delovno knjižico št. 3380-1993. m-800

Kršič Ristana, Radvanjska 61, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole. m-799

Kužel Mojca, Klanska ulica 10, Medvo-
de, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. s-45411

Kukovec Damjan, Toledova 10, Velenje,
indeks št. 71094222, izdala Pravna fakul-
teta Maribor. m-804

Kumelj Špela, Ljubljanska 10, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 19341747, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-45431

Kurbus Alojzija, Podgorje 26 E, Podgor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6421,
izdala UE Kamnik. s-45271

Kurtić Dušanka, Korotanska ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000730, št. reg. 109385. s-45299

Lapajne Milena, Podlipa 62, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Spodnja Idrija, iz-
dano leta 1969. s-45002

Laporšek Peter, Petrovičeva 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
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73918, izdano 6. 1. 1999 pri SO Maribor.
m-806

Laurent Alain Robert, Juvisy sur Orge
Essonne, Juvisy sur Orge Essonne, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265082,
št. reg. 217699. s-45074

Laznik Aleksandra, Pameče 233, Slo-
venj Gradec, indeks, št. 61148954 Peda-
goške fakultete v Mariboru. m-857

Leban Marko, Ul. Partizanske tehnike 9,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. 25756. g-45398

Lebar Klavdija, Dolina16, Lendava, in-
deks, št. 81466560 EPF Maribor. m-898

Lemut Jože, Vrhpolje 2, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 579478.
g-45379

Lenarčič Marta, Lovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63455, št. reg. 146533. s-45017

Lep Peter, Obrežna 21, Maribor, delov-
no knjižico, št. 11383. m-892

Lesjak Boris, Regentova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 62781.
m-901

Leskovar Metoda, Dravinjska 33, Polj-
čane, delovno knjižico, št. 16694. m-841

Leskovšek Tomaž, Ojstriška vas 20/a,
Tabor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257230, izdala UE Žalec. p-45245

Levačič Stojan, Ul. Staneta Severja 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36046. m-905

Lešnik Milan, Malija 146, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1770, izdala
SO Izola. g-45383

Lipovec Boštjan, Rada Simonitija 26, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-45001

Lipovšek Tomaž, Prapretno 36, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
5782. g-45117

Lipuš Olga, Gortina 88, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6331, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-45307

Lisjak Darja, Heroja Staneta 10, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika 4. gimnazije v Ru-
šah, izdano leta 1998. m-810

Logar Tevž, Partizanska cesta 46, Škof-
ja Loka, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1997. s-45067

Loparnik Igor, Goriška 13, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 47888. m-888

Lorbek Kristijan, Kardeljeva 57, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole v
Mariboru, šolsko leto 1995/96. m-929

Lorenčič Valentin, Ledinek 11, Sveta Ana
v Slovenskih goricah, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFG, št. 1693. m-849

Lovrec Boris, Vrbanska 28b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101594, izdano 17. 2. 1994 pri UE Mari-
bor. m-823

Lovrič Danijel, Gorkega ul. 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29780.
m-897

Lukan Dragica, Kraigherjeva ulica 8, Lo-
gatec, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski
obveznosti, izdala OŠ 8. talcev Logatec, na
ime Košir Dragica. s-45007

Luša Nensi, Kvedrova 14, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Koper.
g-45399

Lušina Miloš, Gramšijeva 5, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BG, št. 10736.
g-45041

Macun Aleksandra, Bevkova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89418.
m-964

Malacko Marinka, Kopališka ulica 1 B,
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Osmih
talcev Logatec, izdano na ime Govekar Ma-
rinka. s-45077

Maleš Manuela, Tomšičeva 6, Jesenice,
delovno knjižico. g-45380

Malovrh Matjaž, Cankarjev trg 9, Zagor-
je ob Savi, letno spričevalo 3. letnika Gim-
nazije pedagoške smeri v Ljubljani, izdano
leta 1979. s-45203

Malus Bojan, Kidričeva 26, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10550, iz-
dala UE Lenart. m-986

Mandič Dejan, Kozjanskega odreda 6,
Štore, vozniško dovoljenje, št. 31702.
p-45005

Mandič Dejan, C. Kozjanskega odreda
6, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 31702. p-45263

Marinič Vanja, Vedrijan 6/d, Kojsko, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Šolski center
Nova Gorica, izdano leta 1997. p-45298

Marinković Vlastimir, Ul. Staneta Severja
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 56556. m-868

Markovič Borko, Arnolda Tovornika 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5171. m-946

Markovič Sandi, Prešernova 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11459, iz-
dala UE Ljutomer. g-45361

Marks Fredi, Dražen vrh 74, Zgornja Vel-
ka, diplomo Srednje gradbene šole za po-
klic avtoličar, izdano leta 1986 v Mariboru.
m-815

Markuš Dušan, Bratov Greif 34, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
84886. m-919

Marušič Linda, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, indeks, št. 18971174, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. s-45151

Marčič Metka, Ob gozdu 18, Orehova
vas, študentska izkaznica št. 61154638,
izdala Pedagoška fakulteta. m-820

Mastinšek Marjetka, Borova vas 22, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100224. m-871

Matoh Tanja, Prisojna pot 10, Mirna peč,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdani v
šolskih letih 1992/93 in 1995/96.
g-45183

Mede Andreja, Črnivec 4, Brezje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9256, izdala
UE Tržič. g-45196

Medved Zdenka, Ješenca 5, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 108668.
m-948

Mehmedović Suljo, Regentova 14, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Poklicne kovi-
narske šole pri TAM Tezno leta 1996.
m-817

Mercen Sebastjan, Črna pri Kamniku 8,
Stahovica, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. s-45277

Merlak Trček Nežka, Praprotno Brdo 1,
Rovte, spričevalo o končani OŠ Osmih tal-
cev Logatec, izdano na ime Bizjak Nežka.
s-45078

Mihelak Boris, Vojašniški trg 2, Maribor,
delovno knjižico, št. 31973. m-930

Mijošek Dejan, Spodnja Brežnica 18,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
16872. m-913

Mikez Mateja, Grumova ulica 9, Litija,
diplomo ZSC Miha Marinko Trbovlje, Sred-
nja šola naravoslovno matematične in eko-
nomske usmeritve, vzgojno-izobraževalni
program, smer ekonomski tehnik, št.
432-537-90, izdana 28. 8. 1990. s-45208

Miklavžin Viktor, Vrunčeva 41, Celje, de-
lovno knjižico. p-45002

Miklavčič Bojan, Ulica Iga Grudna 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole za lesarstvo. s-45288

Miletić Nedeljko, Sp. Jakobski dol 72,
Jakobski dol, vozniško dovoljenje,
kat.BCGH, št. 4520. m-918

Milivojevič Mladen, Ruške čete 7, Ruše,
indeks Železniško prometne transportne
šole Maribor, izdan leta 1984 in zaključno
spričevalo, izdano leta 1987. m-795

Miljkovič Dušan, Brodarska ulica 10, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1035488, izdala UE Litija. s-45233

Milovanović Željko, Zg. Velka 54c, Zgor-
nja Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4634, izdano 16. 4. 1993 v Pesnici.
m-809

Mivšek Andrej, Zaplana 40 a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano leta 1980. s-45003

Mivšek Janja, Zaplana 40 a, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano leta 1982, na ime Trček Janja.
s-45004

Mizerit Davor, Šmarska cesta 68, Ko-
per, spričevalo Gimnazije Koper. g-45019

Mišanović Lidija, Ulica Rudija Papeža 1,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstil-
ne šole v Kranju, izdano leta 1992. s-45221

Mišigoj Janez, Mattiottijeva 17, Piran,
vozniško dovoljenje za čoln, št.
02/13-1078/75. g-45281

Mohorčič Sonja, Brkinčeva 25, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1176,
izdala UE Sežana. g-45292

Molan Janko, Kladnikova 1, Sevnica,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Krško.
g-45395

Moro Rafael, Drevored 1. maja 3, Izola,
zavarovalno polico, št. 0631875. g-45016

Mozetič Igor, Prešernova 10, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-45401

Močnik Borut, Einspielerjeva ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0177187,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-45324

Močnik Tamara, Maistrova 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14665. g-45393

Muha Karmen, Opekarska ulica 15, Vrh-
nika, zaključno spričevalo Usnjarske šole v
Domžalah, izdano leta 1975, na ime Smuk
Karmen. s-45080

Muhič Rudolf, Formin 40, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6889,
izdala UE Ormož. g-45194

Muraus Teja, Meljski hrib 38, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m-847

Murn Kristjan, Cesta OF 29, Trbovlje,
delovno knjižico, št. 611. g-45362

Nečimer Jure, Cesta v Vintgar 7, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1998.
s-45295
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Nikolčić Đorđe, Blatna Brezovica 42,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGHF,
št. 12377. s-45250

Novakovič Dušan, Gorkega 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109441.
m-977

Novoselnik Milica, Pregljeva 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96944. m-903

Oblak Rok, Javornik 51, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17114, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-45375

Ogriz Tomaž, Gradiška 6, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. letnika Srednje strojne-
kovinarske šole Ravne na Koroškem.
m-968

Ogrizek Marjan, Zg. Hajdina 52, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH.
g-45193

Oprešnik Željko, Dušana Kvedra 40,
Šentjur, certifikat trgovskega poslovodja, iz-
dana pri GSR združenje za trgovino dne
12. 4. 1996. g-45276

Oražem Tanja, Kidričeva ul. 15, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdana leta
1996, 1997 in 1998. m-941

Oražem Tanja, Kodričeva 15, Maribor,
spričevalo OŠ Martin Konšak v Mariboru,
šolska leta 1988-1995. m-940

Orel Miloš, Sladki vrh 5b, Sladki vrh,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor,
izdano v šolskem letu 1996/97. m-825

Orešič Peter, Rimska cesta 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-45204

Osmak Darja, Željne 63 A, Kočevje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Kočevje, šolsko
leto 1982/83 - Rupnik Darja. g-45130

Pagon Tjaša, Prušnikova ul. 24, Mari-
bor, delovno knjižico št. 5642, izdano leta
1994 pri UE Maribor. m-839

Pahernik Sonja, Groharjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 115957.
m-920

Paljić Olga, Na Zelenici 3b, Vrhnika, spri-
čevalo OŠ, izdano na ime Kuzmič Olga.
s-45069

Pavić Stevo, Lazaretska 3, Koper, zava-
rovalno polico, izdala zavarovalnica Adria-
tic. g-45190

Pavlinec Milan, Pot na Žvajgo 1, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
318847, izdala UE Žalec. p-45301

Pavčič Maša, Kuzmičeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ dr. Vita
Kreigherja, izdano leta 1998. s-45328

Pavlinc Cvetko, Polzela 172/a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903985, izdala UE Žalec. p-45296

Pehan Marija, Jareninski vrh 23, Jareni-
na, zaključno spričevalo, št. 1528/72 Po-
klicne šole za oblačilce in frizerje v Maribo-
ru. m-916

Perko Drago, Krmelj 110, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
2942, izdala UE Sevnica. p-45196

Perry Irena, V Murglah 26, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025251,
št. reg.202580. s-45037

Peršak Bogdan, Gašperičeva 13, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 75406. m-965

Petelinkar Matjaž, Zbilje 6, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S

1050546, reg. št. 169991, izdala UE Ljub-
ljana. s-45282

Petkovšek Luka, Podnanos 15, Podna-
nos, diplomo-obdelovalec lesa, izdano leta
1989. g-45015

Pečnik Tomaž, Rimska ploščad 22, Ptuj,
preklic delavske knjižice, št. 4026. m-925

Piber Petra, Pot k ribniku 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212387, št. reg. 221019. s-45011

Pilih Alojzija, Poštna ulica 5, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja,
izdano na ime Pleško Alojzija. s-45265

Pirih Igor, Puhtejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320981, št. reg. 183311. s-45052

Pirnat Marjetka, Kotnikova 10, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1971. s-45340

Pirnat Tanja, Vojkova cesta 77, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216325, št. reg. 222672. s-45329

Pišek Metka, Šentilj 118/b, Šentilj v
Slovenskih Goricah, zaključno spričevalo Tr-
govske šole Maribor, izdano leta 1973.
m-837

Plešivčnik Lidija, Fram 106 c, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38996.
m-880

Pleško Slavka, C. Dolomitskega odreda
203, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1165713, reg. št. 70939, izda-
la UE Ljubljana. s-45102

Plešnik Simon, Novo polje cesta VII 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 813043, št. reg. 160223. s-45223

Plohl Zlatko, Limbuška 38, Maribor, spri-
čevalo 5. razreda OŠ Gustava Šeliha, izda-
no leta 1984. m-935

Požgan Darija, Brunšvik 8, Rače, zaključ-
no spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske univer-
ze Maribor, izdano leta 1986. m-827

Podgoršek Nina, Na Kalu 19, Naklo,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole v Kranju, izda-
no leta 1995. s-45073

Podlipnik Zoran, Mladinska 5, Jesenice,
spričevalo 3. letnika in diplomo. p-45292

Podlogar Aljaž, Benčičeva 3, Koper,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper.
g-45014

Poglajen Simon, Bartlova ulica 3, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1121513, izdala UE Litija. s-45316

Pokorny Milan, Cesta XIV. divizije 5, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
592, izdala UE Velenje. p-45016

Polc Nevenka, Hotinja vas 209, Oreho-
va vas, spričevalo 4. letnika in diplomo Stroj-
ne tehnične šole Maribor, Srednja kovinar-
ska strojna šola TAM, izdani leta 1985.
m-830

Polh Ivan, Podob 5, Loče, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. 2601. p-45203

Potočnik Franc, Veljka Vlahoviča 67, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
45713. m-852

Potočnik Franc, Il. Z. Kukovič 9, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico. m-844

Potočnik Mateja, Glavarstvo 22, Preva-
lje, študentsko izkaznico, št. 61099359,
izdala Pedagoška fakulteta. m-958

Potočnik Vojko, Ljubljanska 106, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 74039.
m-906

Poštrak Helena, Vrhovska 1, Spodnji Du-
plek, zaključno spričevalo Šolskega centra
Maribor, izdano leta 1976. m-866

Pregelj Mateja, Rožna dolina c XIX 8,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101182187, izdala zavarovalnica Slove-
nica in zeleno karto, št. 0156240. s-45171

Prenar Janez, Zupančičeva ulica 11,
Domžale, zavarovalno polico, št.
00101230227, izdala zavarovalnica Slove-
nica. s-45259

Priih Darja, Pečine 32, Slap ob Idrijci,
vozniško dovoljenje, št. S 156566, izdala
UE Tolmin. g-45389

Primožič Bernard, Zminec 30, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
23245. s-45227

Pristav Janez, Sallaumines 4, Trbovlje,
izkaznico za reševalca iz vode, št. 163.
g-45188

Pristovnik Estera, Zg. Bistrica 39, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13555. g-45101

Prnaver Ivan, Osojnikova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 60085.
m-953

Prosenc Katarina, Štihova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1296860, reg. št. 217756, izdala UE Ljub-
ljana. s-45234

Purg Tomaž, Šmartno 3, Šmartno na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
14110. g-45023

Radovič Sašo, Antoličičeva 12, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ v Mariboru.
m-850

Radoševič Mitja, Reboljeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1341164, reg. št. 70295, izdala UE Ljub-
ljana. s-45036

Radulovič Simo, Mestne njive 10, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 36102,
ser. št. 196940, izdana 2. 8. 1991 v Obči-
ni Novo mesto. g-45306

Rak Zvonka, Tabor 12/d, Tabor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1058079.
p-45210

Rakipov Mojca, Vrhovci c. XIX 3, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje PTT šole v Ljubljani, iz-
dani leta 1979, 1980 in 1981. s-45415

Rant Valerija, Ilirska ulica 24, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Pleč-
nika v Ljubljani, izdano leta 1997. s-45278

Ravnik Katja, Na zelenici 17, Prebold,
indeks Filozofske fakultete, št. 18960551,
izdan leta 1996. s-45202

Razboršek Marko, Razgor 21, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18045.
g-45289

Regner Andreja, Pod gabri 31, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29033,
izdala UE Celje. p-45021

Reich Gregor, Vošnjakova 11, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19076. m-944

Renčelj Tina, Ul. I. Tankovske brigade
7, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16921, izdala UE Sežana. g-45132

Rodič Primož, Dunajska cesta 273, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892913, reg. št. 147241, izdala UE Ljub-
ljana. s-45035

Rojko Darko, Zg. Verjane 13, Sv. Troji-
ca v Slovenskih goricah, vozniško dovolje-
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nje, kat. GH, št. 10926, izdano 17. 7. 1998
pri UE Lenart. m-831

Rosman Ana, Kašeljska cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934656, št. reg. 110433. s-45010

Rosman Marko, Kašeljska cesta 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934657, št. reg. 88213. s-45009

Rozman Rahela, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole in gimnazija Ljubljana, šolsko
leto 97/98. s-45339

Roškar Franc-Ljubomir, Trubarjeva 7,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana št.
9431, izdana 27. 2. 1997 pri UE Ljubljana.
s-45412

Rupnik Marko, Horjulska ulica 177, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 141496, št. reg. 63328. s-45169

Rupnik Sašo, Črni vrh 96, Črni vrh, voz-
niško dovoljenje kat. BGH, št. S 1269222,
reg. št. 10434, izdala UE Idrija. p-45291

Sadiku Elvira, Titova 45, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 1175192, izdala UE
Jesenice. g-45382

Sajovec Nada, Visoko 22, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045319,
št. reg. 45651, izdala UE Kranj. g-45260

Saksida Darinka, Betnavska 114, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52652. m-889

Samardžić Emir, Cesta ob barju 84,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 926062, št. reg. 161348. s-45251

Senčar Ivan, Nemška vas 5, Leskovec,
delovno knjižico izdano na ime Radič Ivan.
s-45138

Serini Nuška, Cesta na polju 12, Vrhni-
ka, spričevalo o končani OŠ Janeza Mraka
na Vrhniki, izdano leta 1973. s-45089

Sikić Anton, Draga 41, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12406, iz-
dala UE Kočevje. s-45157

Simčič Rajko, Brezje 3, Hruševje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje prometne šole v
Kopru, izdano leta 1984. p-45315

Skok Danijel, Limbuška graba 30, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
54568. m-915

Slabe Davorin, Žibrše 17, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1231782, št. reg. 5953. s-45249

Smerdelj Domen, Novo polje cesta XXI
4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1995. s-45180

Smolič Matjaž, Gotska ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
513830, št. reg. 156937. s-45175

Smrekar Denis, Smolnik 18, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Ruše.
m-949

Spjevak Vladimir, Kajuhova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3827.
m-900

Stakne Rebeka, Rudarjevo 31, Črna, in-
deks, št. 71087943, izdala Pravna fakulte-
ta Maribor. m-872

Stanc Saša, Tyrševa 20, Maribor, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, izdani leta 1991, 1992 in
1993. m-979

Stanc Saša, Tyrševa 20, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ Bratov Polančič Mari-
bor, izdano leta 1989. m-978

Stanešić Emil, Draga 29, Draga, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12644, iz-
dala UE Kočevje. p-45008

Staniša Stane, Suhadole 47/d, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3351, izdala UE Kamnik. s-45098

Starus Anders, Spodnji Hotič 17, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
859112. s-45231

Stegne Tea, Dane pri Sežani 10/c, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16403, izdala UE Sežana. g-45206

Stegne Tea, Dane pri Sežani 10/c, Se-
žana, študentsko izkaznico, št. 41950177,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
s-45107

Stergar Franc, Starešinci 26, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2187.

Stojanović Gabrijela, Polje, Cesta VI/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138480, reg. št. 215329, izdala UE
Ljubljana. m-846

Strel Janko, Chengdujska 32, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-388/72-1. s-45008

Strozak Viktor, Pod gozdom c. V/6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
742, izdala UE Grosuplje. p-45197

Subotić Suzana, Sernčeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112952,
izdano 21. 10. 1997 pri UE Maribor. m-821

Sukič Jože, Cesta Dušana Kvedra 11,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 49033. s-45248

Sulič Lucijan, Adamičeva c. 1a, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19647, izdala UE Grosuplje. s-45033

Sušnik Mateja, Goričane 24, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890008, št. reg. 148436. s-45347

Sušnik Robert, Suho 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
1307438, reg. št. 26281, izdala UE Kranj.
g-45363

Svetek Zlatko, Ljubljanska 90, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397736, št. reg. 26867, izdala UE Domža-
le. s-45174

Šalehar Erika, Za gradom 9, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 16987,
reg. št. 8972, izdala UE Idrija. p-45250

Šali Vlasta, Pod vinogradi 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37864,
velja od 10. 6. 1992 do 10. 6. 2002.
m-836

Šebart Bogomir, Cernekova 8 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
51041. m-885

Šeber Dušan, Borisa Kalina 57, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15853,
izdala UE Nova Gorica. g-45057

Šerbak Anton, Arnolda Tovornika 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
110748, izdano 30. 10. 1996. m-829

Šercer Marko, Šišenska cesta 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298523, reg. št. 226006, izdala UE Ljub-
ljana. s-45163

Šešerko Simona, Nušičeva 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43633.
p-45055

Šijanec Danijel, Benedikt 98, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10641.
m-862

Šijanec Sabina, Benedikt 98, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9387.
m-860

Šik Stanislava, Cesta na Rižano 10, Po-
begi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10362.
g-45026

Škerlj Milojka, Tomaj 53a, Dutovlje, spri-
čevalo 1. do 3. razreda OŠ Dutovlje, izdano
na ime Škerlj Anja. g-45189

Škof Bogdan, Dogoška c. 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 75726.
m-955

Škof Nadja, Dogoška 79 c, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 83350.
m-950

Škofič Feliks, Šentilj 147, Šentilj, delov-
no knjižico, št. 1255, izdala UE Pesnica.
m-912

Škorjanec Dušanka, Senik 22, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6748, izdala UE Ormož. g-45378

Škraban Milan, Ivanci 85, Bogojina, voz-
niško dovoljenje, št. 37932. g-45366

Šmitek Janez, Selo 6a, Žirovnica, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1026/75, izdano v Kopru leta
1975. p-45251

Šmon Jože, Sp. Razbor 66, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11735,
izdala UE Slovenj Gradec. g-45377

Šparaš Mihaela, Lendavska 29, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33085.
g-45267

Šparovec Karol, Cesta na Polževo 21,
Višnja Gora, overjeno kopije licence za vo-
zilo Zastava 650 N LJ 38-68A, št.
005554/0012-LM 19/1998 z dne 12. 1.
1998. s-45212

Špik Manca, Slamniki 3, Radovljica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1998.
s-45081

Štefanec Petra, Grajski trg 1, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
izdana leta 1987. m-853

Štern Danilo, Sokolska 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
57201, izdano 25. 9. 1992 pri UE Mari-
bor. m-807

Štrajncar Metod, Ivana Kosovela 23, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. S
1181751. g-45285

Štrubelj Franci, Povšetova ulica 61, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612731, št. reg. 61606. s-45061

Štrukelj Adelka, Trebinjska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612486, št. reg. 46535. s-45178

Štrukelj Marjan, Arnolda Tovornika 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103526. m-865

Šulek Franjo, Marionova 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 97719.
m-859

Švegelj Vlasta, Sorška 4, Kranj, spriče-
valo Trgovske šole, izdano na ime Jelovčan
Vlasta. g-45112

Taljat Radigoj, Cankarjev ulica 84, Nova
Gorica, potrdilo o homologaciji, št. A
0261716. g-45113

Tarča Franc, Pod izviri 4, Limbuš, izkaz-
nico vojnega invalida za popust pri vožnji,
št. 2383. m-904

Tautscher Tina, Bokalova 10, Jesenice,
dijaško izkaznico št. 101422. g-45186
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Terseglav Gaber, Titova 1/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1313521.
g-45396

Tilinger Boštjan, Grad 14, Fala, spriče-
valo 1. letnika Elektro računalniške šole v
Mariboru, izdano leta 1995. m-947

Tinta Ana, Nunska graba 32, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11943,
izdala UE Ljutomer. s-45045

Tomažić Gordana, Aškerčeva 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99823. m-943

Tomažič Mateja, Jablanica 3 c, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
naravoslovne in družboslovne šole Koper,
šolsko leto 83/84 in 84/85. g-45358

Tomić Anri, Dražgoška 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 99093, št. reg.
88385, izdala UE Maribor-duplikat.
g-45290

Tomovič Marko, Slovenska ul. 29, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24140.
g-45370

Tratnjek Laura, Ciringa 8 a, Zgornja Kun-
gota, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gostin-
ske šole. m-982

Trelc Cveto, Staneta Žagarja 21, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
887. g-45253

Trošt Milan, Željne 42 b, Kočevje, ADR
certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
009284, izdano 1. 2. 1997. m-858

Trs Franc, Uskoška 54, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 34035. m-970

Trček Janez, Podlipa 55, Vrhnika, spri-
čevalo o končani OŠ Ivana Cankarja.
s-45354

Turnšek Bojan, Morje 163, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 105284.
m-854

Tušek Lidija, Orešje 139, Ptuj, zaključ-
no spričevalo (zaključni izpit) SŠC Dušana
Kvedra - naravoslovno matematična dejav-
nost, izdano leta 1991. g-45192

Udovč Andrej, T. Vidmarja 12, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 809754,
reg. št. 44258, izdala UE Kranj. g-45394

Udovč Matej, Knezov štradon 10, Ljub-
ljana, indeks Srednje šole strokovnih šol,
izdan leta 1998. s-45053

Umnik Mitja, Gosposka ul. 30, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44729,iz-
dala UE Celje. p-45019

Uratarič Drago, Ul. Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, 54 delnic M banke, št.
00201103. s-45373

Valter Tina, Nova vas 15a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809569, reg. št. 44631, izdala UE Kranj.
g-45215

Varga Dean, Dola vas 129/a, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13804,
izdala UE Lendava. p-45009

Vatovec Iztok, Truške 7 a, Marezige,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper.
g-45397

Vauhnik Savica, Svetozarevska 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
49410. m-899

Vežnaver Marija, Dekani 177/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9517.
g-45390

Veber Tomaž, Kmetijska ul. 3a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.

79993, izdano leta 1988 pri UE Maribor.
m-803

Vegan Cvetko, Sp. Hajdina 141, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
40831, izdala UE Ptuj. g-45013

Veltruski Jenka, Šarhova ul. 105, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
59638. m-980

Verbek Stanko, Sarajevska 8, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora Ma-
ribor, izdano leta 1977. m-873

Verbole Zdravko, Sele 9, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico št. AO 127231,
izdala Zavarovalnica Slovenica. p-45095

Verhovnik Miroslav, Gaberke 66, Šoštanj,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske in
metalurške šole, št. 1014. p-45211

Verlič Milena, Ul. Erbežnikovih 6, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93798, izdano 23. 8. 1995 pri SO Mari-
bor. m-797

Vesel Roman, Korytkova ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1265877, št. 141546. s-45348

Veselko Borut, Valjavska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32758.
m-952

Vide Karel, Gorenja Brezovica 8, Šent-
jernej, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-45185

Vidić Mladen, Meža 125, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
138383, izdala UE Dravograd. p-45243

Vidmar Tamara, Pot Franca Pušnika 8,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7055, izdala Občina Hrastnik. g-45131

Voglar Gorazd, Dražen vrh 7, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12182. m-974

Voglar Stanislav, Trg osvoboditve 16, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2981. m-954

Vogrin Gašper, Podvelka 30, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9554.
p-45201

Vogrinec Danica, Roška 9, Maribor, za-
ključno spričevalo, št. 1579 Srednje ko-
mercialne šole v Mariboru, izdano leta
1982. m-921

Vojnović Djordje, Tržaška cesta 49, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1277/20-89. s-45085

Volovšek Rajko, Ljubljanska 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67301. m-939

Volčič Marjeta, Komen 95 a, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14347,
izdala UE Sežana. g-45254

Vončina Mihael, Topniška ulica 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296909, št. reg. 145322. s-45179

Vovk Branko, Grajski trg 13, Žužemberk,
delovno knjižico. g-45259

Vratarič Janko, Trstenjakova 53, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26463.
g-45018

Vrecl Terezija, Hrastje 18, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 33001.
m-923

Vrhovnik Vida, Cesta v Loke 17, Mozir-
je, indeks, št. 81491122 EPF Maribor.
m-893

Vrtač Janez, Visoko 112, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
136689, št. reg. 21664. g-45022

Vrtič Marjan, Potrčeva 35, Ptuj, zaključ-
no spričevalo Poklicne šole za prodajalce
Ptuj, izdano v šolskem letu 1968/69.
m-805

Vukajlović Boro, Cesta 30. avgusta 1,
Ljubljana, diplomo Prometne šole v Maribo-
ru, izdana leta 1986. s-45079

Vuruna Brigita, Bevkova 3, Maribor, de-
lovno knjižico, št. 5194. m-879

Weilguny Marcel, Lackova 97, Limbuš,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13+4417/95, izdan leta 1995.
m-856

Weissenbach Barbara, Bezenšekovo bu-
kovje 12, Frankolovo, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 32534. p-45303

Zager Vesna, Cankarjeva 20, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4504,
izdala UE Velenje. p-45294

Zagoričnik Dušan, Dobrte v 16 F, Šem-
peter, vozniško dovoljenje, št. S 1031751,
izdala UE Žalec. p-45214

Zagoričnik Dušan, Dobrteša vas 16/f,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovo-
ljenje, kat. BF, št. S 1031751, izdala UE
Žalec. p-45241

Zajić Sabahudin, Smetanova 32, Mari-
bor, diplomo Srednje gradbene šole - smer
dimnikar v Mariboru, šolsko leto 1986/87.
m-933

Zapušek Damjan, Ljubljanska 54, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42651, kat. BGH,
izdala UE Celje. p-45003

Zbašnik Katja, Kajuhovo naselje 24a,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ko-
čevje, izdano leta 1993. s-45239

Zelenik Marsel, Strmška 3, Miklavž na
Dravskem polju, zeleni karti, št. 528205 in
550964. m-875

Zemljak Jože, Novo polje cesta X 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 633379, št. reg. 42007.
s-45140

Zonta Dario, Cesta med vinogradi 7, Ko-
per, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper.
g-45252

Zorko Alenka, Frana Kovačiča 11 a, Ma-
ribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Mariboru. m-937/a

Zukić Hajrija, Podjunska ulica 19, Ljub-
ljana, original spričevalo OŠ Majde Vrhov-
nik, izdano na ime Dalipović Hajrija.
s-45200

Zukić Hajrija, Podjuska ulica 19, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Delavske uni-
verze Boris Kidrič, administrativna smer, iz-
dano na ime Dalipović. s-45201

Žabjek Andrej, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011193, št. reg. 204852. s-45084

Žabkar Sonja, Mariborska 41, Selnica
ob Dravi, spričevalo 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Miloša Zi-
danška v Mariboru, šolsko leto 1973/74.
m-910

Žižek Franc, Belokranjska ul. 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
61482. m-985

Žižek Jože, Šercerjeve brigade 5, Mari-
bor, delovno knjižico, št. 940-dvojnik.
m-884

Žižek Mojca, Spodnje Dobrenje 7, Pe-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1838, izdano 9. 8. 1996 pri SO Pesnica.
m-814
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Žigante Metka, Bežkova 6, Koper, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Koper, izda-
no leta 1980, na ime Pavletič. g-45284

Žiger Peter, Slovenska 31, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 90852.
m-895

Žmavc Marjan, Jakopičeva ulica 27,
Kamnik, spričevalo o maturi, CSŠ Ljublja-
na, Poklicna elektro šola, izdano leta 1980.
s-45294

Žnidarič Darja, Bevkova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 50502. m-869

Žnidarič Nataša, Gorišnica 69, Gorišni-
ca, spričevalo 4. letnika - Podjetniško po-
slovanje-poslovni tehnik. g-45110

Žnidaršič Anton, Verd 6, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5874. s-45355

Žnidaršič Filip, Gorišnica 69, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercial-
ne šole . g-45108

Žohar Martin, Jakčeva ulica 25, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994. s-45414

Žuman Stanislav, Ljubljanska 15 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
73230. m-924

Žunko Milan, Jocova 15, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Srednje elektro strojne in
tekstilne šole v Mariboru, šolsko leto
1973/74. m-934

Žunko Sonja, Spodnji slemen 94a, Sel-
nica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2014, izdano 19. 3. 1997 pri SO
Ruše. m-798

Župec Matjaž, Suhadolčanova ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 60203, reg. št. 7958, izdala UE Ljub-
ljana. s-45220

Žurman Jože, Regentova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 114578.
m-917

Žvab Ljubica, Emila Driolia 11, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 7400. g-45118

Sodni register 3081
Koper 3081
Ljubljana 3083
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 3085
Koper 3085
Kranj 3086
Ljubljana 3086
Maribor 3088
Nova Gorica 3089
Novo mesto 3089
Ptuj 3090

Evidenca statutov sindikatov 3090

Razglasi sodišč 3090
Oklici o skrbnikih in razpravah 3091
Stečajni postopki in likvidacije 3091

Razpisi  delovnih mest 3092
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KAZENSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija Stroliga
ter dopolnjenim stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Spremenjenemu zakonu o kazenskem postopku se je pridružil še spremenjen kazenski zakonik. Prva sprememba je
že v naslovu zakona, ki se zdaj imenuje le kazenski zakonik (brez Republike Slovenije). Besedilo zakona vključuje več
kot 50 sprememb – od povišanja kazni zapora na 30 let do drugačnega določanja denarnih kazni in novih kaznivih
dejanj ali njihovih opisov. Vse spremembe in dopolnitve zakona so objavljene v ležečem tisku, tako da ne bo težav z
iskanjem novih zakonskih določb. Razloge za njihov sprejem v parlamentu pa podrobno pojasnjujeta strokovnjaka, ki
sta največ prispevala k njihovemu nastanku.

Cena 3150 SIT broširana izdaja 10492

3570 SIT vezana izdaja 10493

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU število izvodov

q KAZENSKI ZAKONIK število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina

Cena 3150 SIT broširana izdaja 10491
3486 SIT vezana izdaja 10494
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