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Sodni register

KRŠKO

Rg-402446
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00131 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa Stekloplan, tehnologija
stekla, projektiranje, svetovanje, d.o.o.,
sedež: Malo Mraševo 13, 8312 Podboč-
je, pod vložno št. 1/03982/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 1358804
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Bohm Hans Rudi, D-97877 Wertheim –
Nemčija, Breslauer Strase 43, imenovan
1. 4. 1999, zastopa kot namestnik direk-
torja, brez omejitev.

Rg-402456
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00004 z dne 23. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Danly Lozar, trgovinsko in
proizvodno podjetje, d.n.o., sedež: Mrz-
lava vas 21 c, 8262 Krška vas, pod vlož-
no št. 1/03051/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5746116
Oseba pooblaščena za zastopanje: Lo-

zar Danko, Gornji Laduč, Hrvatska, Zagor-
ske brigade 59, imenovan 5. 1. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-402461
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00110 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Kopros, proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, d.o.o., sedež: Cirje 6,
8274 Raka, pod vložno št. 1/02461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo, spremembo kapitala, spre-
membo družbenikov, spremembo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5630983
Skrajšana firma: Kopros, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,408.000 SIT
Ustanovitelji: Krošelj Drago, Raka, Cirje

6, vstop 3. 2. 1992, vložek 1,763.200 SIT,
Krošelj Marta, Raka Cirje 6, vstop 3. 2.
1992, vložek 1,763.200 SIT in Krošelj Sil-
vo, Raka, Cirje 6, vstop 23. 3. 1999, vlo-

žek 881.600 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, izbrisana 21. 4. 1999:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5510 Dejavnost hotelov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 70110 Orga-
nizacija izvedbe nepremičnindkih projektov
za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 90005
Druge dejavnosti javne higiene.

Rg-402462
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00003 z dne 21. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Sova, svetovanje in pro-
met, d.o.o., Brežice, sedež: Bizeljska ce-
sta 35, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/00909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5363250
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Strašek Janko in Strašek

Milena, oba Brežice, Bizeljska cesta 35,
vstopila 4. 4. 1990, vložek vsak po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in

opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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-
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mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmoglji-
vostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij

in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredništvo; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 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.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9262 Dejavnost marin in smučarskih cen-
trov, druge športne dejavnosti; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Pogrebna dejavnost; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih s ši-
fro: 51.18 vse, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov; 67.13 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, od tega menjalnice in zastavljalni-
ce; 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-402464
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00074 z dne 19. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Logis, podjetje za logisti-
ko in trgovino, d.o.o., Senovo, sedež: Ti-
tova cesta 101, 8281 Senovo, pod vlož-
no št. 1/02045/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5554055

Ustanovitelja: Rudniki rjavega premoga
Slovenije, p.o., izstop 18. 12. 1995 in
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trbov-
lje, Trg revolucije 12, vstop 18. 12. 1995,
vložek 5,742.561,95 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 19. 4. 1999: 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.

Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 1020
Pridobivanje rjavega premoga in lignita;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5510 Dejavnost hotelov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 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; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go 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.

Rg-402468
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00093 z dne 15. 4. 1999 pod
št. vložka 1/04001/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile
podatki:

Matična št.: 1404288
Firma: ZOE, Vidmar & Vizlar, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomeje-

no odgovornostjo
Sedež: 1434 Loka pri Zidanem Mo-

stu, Razbor št. 34
Ustanovitelja: Vidmar Dejan, Loka pri Zi-

danem Mostu, Razbor št. 34, vstop 4. 2.
1999 in Vizlar Aljoša, Litija, Brodarska ulica
14, vstop 4. 2. 1999, odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi pooblaščeni za zastopanje: Vid-
mar Dejan in Vizlar Aljoša, imenovana 4. 2.
1999, zastopata samo skupaj z drugim druž-
benikom.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0125 Reja drugih živali; 1531 Pre-
delava in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1920 Proizvodnja usnje-
ne galanterije, sedlarskih in jermenarskih
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izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov; 7012 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481

Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9131 Dejavnost verskih organizacij;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9251 Dejavnost knjižnic in
arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-402469
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00040 z dne 14. 4. 1999 pri
subjektu vpisa AEM, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Brežice, sedež: Marof 2, 8250 Brežice,
pod vložno št. 1/03863/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:

Matična št.: 1193317
Sedež: 8250 Brežice, Župančičeva

ulica 6.

MARIBOR

Rg-208251
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00693 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa HIDROGEA, Inže-
niring za vodno gospodarstvo, d.o.o., se-
dež: Glavni trg 5, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/00799/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov in lastni poslovni delež s temile
podatki:

Matična št.: 5066000
Ustanovitelja: VGP Hidroing, podjetje za

projektno-izvajalski inženiring s področja hi-
drogradenj, d.o.o., izstop 11. 11. 1997;
Hidroinženiring, organizacija za projektira-
nje in izvedbo inženiringa, hidrotehničnih
objektov, čistilnih naprav in drugih nizkih
gradenj, d.o.o., izstop 19. 1. 1998; Pod-
jetje za urejanje hudournikov, d.d., Ljubja-
na, Hajdrihova 28, vstop 19. 1. 1998, vlo-
žek 560.000 SIT; Hidrogea, inženiring za
vodno gospodarstvo, d.o.o., Maribor, Glav-
ni trg 5, vstop 11. 11. 1997, vložek:
560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šorli Marta, razrešena 28. 2.
1998 kot v.d. direktorice; direktor Izlakar
Samo, Ptuj, Kraigherjeva 15, imenovan
1. 3. 1998.

Rg-208252
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00851 z dne 9. 7.
1998 pri subjektu vpisa SVIT, svetovanje
in trgovina, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6,
2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00937/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5286999
Dejavnost, izbrisana dne 9. 7. 1998:

5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana dne 9. 7. 1998:
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,

geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
karskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 ne sme
družba opravljati in posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro O 92.711 sme družba opravljati samo
tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v
okviru kulturnega, športnega ali zabavnega
programa prireditelja in kjer skupna vred-
nost srečk ne presega 500.000 SIT.

Rg-208253
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00940 z dne 10. 7.
1998 pri subjektu vpisa SIMEX TRADE,
trgovska in storitvena družba, d.o.o., se-
dež: Titova 87, 2310 Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/02075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5362415
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva.

Rg-208254
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00931 z dne 10. 7.
1998 pri subjektu vpisa TERME MARIBOR,
zdravstvo, turizem, rekreacija, d.o.o., se-
dež: Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10232/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 1214381
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Čabrian Krešimir, razrešen 30. 6.
1998; direktor Muc Janko, Limbuš, Ulica
Drine Gorišek 3, imenovan 30. 6. 1998.

Rg-208255
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00583 z dne 10. 7.
1998 pri subjektu vpisa HAPET, podjetje
za trgovino, zastopanje in storitve,
d.o.o., sedež: Prušnikova ulica 44, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09815/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov, omejitev pooblatil zastopnika
in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5931169
Firma: ECONOMOS, proizvodnja, trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: ECONOMOS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 54
Ustanovitelj: Konrad Peter, izstop 15. 4.

1998; Economos Austria Gesellschaft,
M.B.H., Judenburg 8750 Avstrija, Gabel-
hoferstrasse 25, vstop 15. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Pirklbauer Rudolf, Behamberg, Av-
strija, Haidershofen 112, imenovan 15. 4.
1998, zastopa družbo skupaj z direktorjem;
direktor Konrad Peter, Maribor, Prušnikova
44, razrešen 15. 4. 1998 in povnono ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo sku-
paj s prokuristom.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1998:
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz plastičnih mas; 7482 Paki-
ranje.

Rg-208259
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00677 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa GRADTRANS, pod-
jetje za gradbeništvo, trgovino, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Rogoz-
nica 43, 2232 Voličina, pod vložno št.
1/09803/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbenika in
zastopnika, dejavnosti, tipa zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5920353
Ustanovitelj: Bošnjak Marijan, Maribor,

Ulica Veljka Vlahoviča 71, vstop 8. 11.

1995, vložek: 751.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Bošnjak Marijan, imenovan 8. 11.
1995, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Kirbiš Bojan, Starše, Starše 17, raz-
rešen 13. 5. 1998 in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1412 Pridobivanje
apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobiva-
nje skrilavcev; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za
kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo mine-
ralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih
keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 3511 Gradnja in po-
pravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;

3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 40101
Proizvodnja elektrike v HE; 40102 Proizvod-
nja elektrike v TE in JE; 40103 Druga pro-
izvodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4020 Oskrba
s plinastimi gorivi po plinovodni mreži;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 6010
Železniški promet; 60211 Mestni in primest-
ni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
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ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 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; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 9001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 9002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 9004 Kanaliazcija in delovanje či-
stilnih naprav; 9005 Druge storitve javne
higiene; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92711 Prirejanje klasičnih iger na
srečo; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.60 sme družba oprav-

ljati samo dejavnost varovanja; pri dejavno-
sti pod šifro O 92.711 sme družba oprav-
ljati samo tiste igre na srečo, ki se obča-
sno prirejajo v okviru kulturnega, športne-
ga ali zabavnega programa prireditelja in
kjer skupna vrednost srečk ne presega
500.000 SIT.

Rg-208261
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00843 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa MODAN INFOR-
MATIKA, družba za trgovino in razvoj ra-
čunalniških programov, d.o.o., sedež:
Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/10128/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 1122649
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 14.

Rg-208263
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00671 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa TBS TEAM 24,
podjetje za storitvene dejavnosti in trgo-
vino, d.o.o., sedež: Bohovska 11, 2311
Hoče, pod vložno št. 1/09945/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, zastopnikov in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5946948
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Klampfer Jožef, razrešen 24. 3.
1998; direktor Hojnik Edvard, Miklavž na
Dravskem polju, Kurirčkova ulica 38, ime-
novan 24. 3. 1998.

Dejavnost, vpisna dne 1. 7. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnost, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-208264
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00669 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa INOTEH, podjetje
za proizvodnjo, razvoj in avtomatizacijo
novih tehnologij ter trgovino, d.o.o., se-
dež: Vorohova 20, Bistrica ob Dravi,
2341 Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/02702/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poštne številke, dejav-
nosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5413419
Sedež: 2345 Bistrica ob Dravi, Voro-

hova 20
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:

2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo

papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Pri dejavnostih pod šifro 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208265
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00733 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa ARIGATO, raču-
nalniški inženiring, d.o.o., sedež: Gro-
gova 6, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/05975/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova,
dejavnosti, družbene pogodbe in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5628741
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Mur-

nova 3
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:

3020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31500 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 31620 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na
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debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-208267
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00386 z dne 1. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa KONSTRUKTOR GRATRANS,
d.o.o., sedež: Sernčeva 8, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06766/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5675065
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Turk Konrad, razrešen 17. 3. 1998;
direktor Volmajer Marijan, Maribor, Borova
vas 30, imenovan 18. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-208268
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/00710 z dne 1. 7. 1998 pri sub-
jektu vpisa TADEX, podjetje za trgovino,
storitve in gradbeništvo, d.o.o., sedež: Uli-
ca Rezike Zalaznik 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10220/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199927
Sedež: 2000 Maribor, Dupleška ce-

sta 239

Rg-208269
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00760 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa BARD, biro za ar-
hitekturo in design, d.o.o., sedež: Gos-
pejna ulica 10, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/03058/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova, dejavno-
sti, družbene pogodbe in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5448344
Sedež: 2000 Maribor, Gospejna uli-

ca 11
Dejavnost, vpisana dne 1. 7. 1998:

7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-208271
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00459 z dne 29. 6.

1998 pri subjektu vpisa FELA, proizvod-
nja, trgovska in posredniška družba,
d.o.o., sedež: Grajska 4, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/02015/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti, akta o ustanovitvi in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5362121
Firma: FELA, logistika - transport,

d.o.o.
Osnovni kapital: 8,356.000 SIT
Ustanovitelj: Feltrin Tomaž, Slovenska Bi-

strica, Efenkova 4, vstop 10. 3. 1990, vlo-
žek 8,356.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papir-
ja in kartona ter papirne in kartonske emba-
laže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7482 Paki-
ranje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-208272
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00773 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa ZLATA MONETA
II, pooblaščena investicijska družba,
d.d., sedež: Strossmayerjeva 30, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09679/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje kapitala iz odobrenega kapitala s temile
podatki:

Maična št. 5921074
Osnovni kapital: 7.897,424.000 SIT.

Rg-208274
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00698 z dne 29. 6.

1998 pri subjektu vpisa KBM NEPREMIČ-
NINE, družba za storitve d.o.o., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/08145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5800579
Firma: KBM INVEST, družba za inve-

stiranje v nepremičnine, d.o.o.
Skrajšana firma: KBM INVEST d.o.o.

Rg-208275
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00794 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d., Maribor,
PODRUŽNICA LJUBLJANA, sedež: Slo-
venska 29/IV, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/09242/01 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5860580001
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska ce-

sta 27.

Rg-208276
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00793 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa NOVA KREDITNA
BANKA MARIBOR d.d., Maribor, Podruž-
nica Brežice, sedež: Maistrova ulica 2,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/09242/10
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5860580075
Sedež: 8250 Brežice, Cesta prvih bor-

cev 6.

Rg-208278
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00381 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa INSTA CENTER,
podjetje za trgovino, proizvodnjo, stori-
tve in inženiring d.o.o., sedež: Kraigher-
jeva 19a, 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, pod vložno št. 1/08026/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnega deleža, naslova
ustanovitelja in zastopnika, spremembo za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5753376
Ustanovitelji: Mugerle Zofija, Bistrica ob

Dravi, Ob Mlinščici 64, vstop 21. 7. 1994,
vložek 1,938.860,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mugerle Štefan, Bistrica ob Dra-
vi, Ob Mlinščici 64, vstop 21. 7. 1994, vlo-
žek 1,180.550 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Fanedl Miroslav, izstop 26. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Fenedl Miroslav, razrešen 26. 11.
1997; direktorica Mugerle Zofija, imenova-
na 26. 11. 1997.

Rg-208279
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00432 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa PTB PROJEK-
TIVNO TEHNOLOŠKI BIRO d.o.o., sedež:
Slovenska 33, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5143691
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Ustnaovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, izstop 20. 12. 1996; ZLATA
MONETA PID d.d., Maribor, Strossmayer-
jeva 11, vstop 20. 12. 1996, vložek
2,944.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208280
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00377 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
TABOR II MARIBOR p.o., sedež: Klineto-
va 18, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05594/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča organiziranje javnega vzgojnoizo-
braževalnega zavoda, spremembo imena
zavoda, imena ustanovitelja, dejavnosti in
nov datum pooblastila zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5610494
Firma: OSNOVNA ŠOLA TABOR II MA-

RIBOR
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Ma-

ribor, Heroja Staneta 1, vstop 31. 3. 1992,
vložek 381,319.390 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Madžarac Darko, Miklavž na Dravskem
polju, Gašperičeva 11, razrešen 1. 2. 1997
kot v.d. ravnatelja in imenovan za ravnatelja,
ki zastopa javni zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževa-
nje.

Ustanovitelj odgovarja do višine sredstev,
ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne
službe.

Rg-208281
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00647 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa IBIS, inženiring
biro, investicijsko svetovanje p.o., sedež:
Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00382/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5156815
Firma: IBIS, inženiring biro, investicij-

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

govornostjo
Osnovni kapital: 28,629.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
2,863.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljub-
ljana, Dunajska 56, vložil 2,863.000 SIT,
Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana,
Dunajska 160, vložila 13,444.000 SIT, Kra-
ševac Igor, Slovenska Bistrica, Ulica pohor-
skega odreda 6, vložil 1,883.000 SIT, Op-
lot Branislav, Zgornja Polskava, Ulica po-
horskega odreda 10, vložil 301.000 SIT,
Hubert Mihael, Slovenska Bistrica, Trav-
niška ulica 28, vložil 310.000 SIT, Jug Pa-
vlina, Slovenska Bistrica, Ulica pohorskega
bataljona 25, vložila 262.000 SIT, Pongra-
čič Silva, Zgornja Polskava, Gubčeva ulica
12, vložila 262.000 SIT, Bradan Simovič
Slavica, Slovenska Bistrica, Levstikova uli-
ca 28, vložila 301.000 SIT, Bradan Janez,

Slovenska Bistrica, Levstikova 28, vložil
180.000 SIT, Mlakar Alojz, Zgornja Polska-
va, Ulica pohorskega bataljona 34, vložil
310.000 SIT, Fajs Jana, Slovenska Bistri-
ca, Trg Alfonza Šarha 12, vložila 262.000
SIT, Jug Dominik, Slovenska Bistrica, Ulica
pohorskega bataljona 25, vložil 77.000 SIT,
Jug Mladen, Slovenska Bistrica, Ulica po-
horskega bataljona 25, vložil 77.000 SIT,
Jug Matija, Slovenska Bistrica, Ulica pohor-
skega bataljona 25, vložil 55.000 SIT, Ač-
ko Anja, Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šar-
ha 12, vložil 77.000 SIT, Pongračič Jože,
Zgornja Polskava, Gubčeva ulica 12, vložil
77.000 SIT, Pongračič Anita, Zgornja Pol-
skava, Gubčeva ulica 12, vložila 77.000
SIT, Kraševac Marica, Maribor, Pod Pirami-
do 2, vložila 310.000 SIT, Kraševac Bran-
ko, Maribor, Pod Piramido 2, vložil 310.000
SIT, Kraševac Mojca, Ljubljana, Vrtača 7a,
vložila 194.000 SIT, Kraševac Maruša,
Ljubljana, Vrtača 7a, vložila 77.000 SIT,
Kraševac Uroš, Ljubljana, Vrtača 7a, vložil
77.000 SIT, Oplot Henrik, Zgornja Polska-
va, Ulica pohorskega odreda 10, vložil
310.000 SIT, Pipenbaher Jožef, Slovenska
Bistrica, Vošnjakova ulica 2, vložil
2,634.000 SIT, Pipenbaher Marija, Sloven-
ska Bistrica, Ulica Borisa Kidriča 20, vložila
310.000 SIT, Pipenbaher Jožef, Slovenska
Bistrica, Ulica Borisa Kidriča 20, vložil
310.000 SIT, Pipenbaher Irena, Slovenska
Bistrica, Vošnjakova 2, vložila 232.000 SIT,
Pipenbaher Miha, Slovenska Bistrica, Voš-
njakova 2, vložil 77.000 SIT, Pipenbaher
Nejc, Slovenska Bistrica, Vošnjakova 2, vlo-
žil 77.000 SIT, Vlah Borut, Slovenska Bi-
strica, Tomšičeva ulica 2, vložil 30.000 SIT,
vsi vstopili 2. 3. 1998, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kraševac Igor, imenovan 2. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-

nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju humanistike; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Lastninsko preoblikovanje, vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.:
LP 01423/01069-1998/TP z dne 30. 4.
1998.

Rg-208284
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00718 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa ALUSISTEM, pro-
izvodnja, inženiring, trgovina in storitve
d.o.o., sedež: Ulica Vita Kraigherja 10,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1189921
Sedež: 2319 Poljčane, Bistriška 81.

Rg-208285
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00298 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa SIZIF, podjetje za
organizacijo, sisteme in posredovanje
d.o.o., sedež: Prušnikova 32, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/05095/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, naslova, dejavnosti, akta o ustanovitvi
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583217
Firma: FIZIS, podjetje za fizioterapijo,

posredovanje, trgovino in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: FIZIS d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gorkega 12
Dejavnost, vpisana dne 26. 6. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
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pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 85141 Samo-
stojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-208286
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00174 z dne 26. 6.
1998 pri subjektu vpisa METALNA-SRM,
proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.,
sedež: Jaskova 18, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09502/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, poslovnih deležev, naslova
ustanovitelja in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5899532
Osnovni kapital: 11,055.540 SIT
Ustanovitelji: Praprotnik Vinko, Maribor,

Makedonska 34, vstop 23. 3. 1995, vlo-
žek 1,842.590 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šnuderl Roman, Orehova vas-Hotinja
vas, Lešnikova 22 – Hotinja vas, vstop
23. 5. 1995, vložek 1,842.590 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Rožič Cveto, Mari-
bor, Prušnikova 22, vstop 23. 3. 1995, vlo-
žek 1,842.590 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ornik Ivan, Hajdina Gerečja vas 107a,
vstop 23. 3. 1995, vložek 1,842.590 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ploj Jožef, Mi-
klavž na Dravskem polju, Kurirčkova 28,
vstop 23. 3. 1995, vložek 1,842.590 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Makovec Ro-
man, Maribor, Rošpoh 15, vstop 23. 3.
1995, vložek 1,842.590 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-208291
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00184 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa ISS TRAFFIC
SERVICE, storitve in trgovina d.o.o., se-
dež: Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/09583/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5413079
Osnovni kapital: 31,500.000 SIT
Ustanovitelj: ISS SERVISYSTEM, storitve

in trgovina, d.o.o., Maribor, Kopitarjeva 5,
vstop 28. 12. 1993, vložek 31.500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208292
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 97/01721 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR-
SLOSAD, trgovina, proizvodnja, skla-
diščenje, poslovne storitve d.d., sedež:
Bohova 8, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/10189/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5730295
Firma: SLOSAD, predelava sadja in lo-

gistika d.o.o.
Skrajšana firma: SLOSAD d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Dodatna oblika: koncernska družba
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator

d.d.. Ljubljana, Dunajska c. 107, vstop
15. 3. 1993, vložek 3,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgvarja.

Dejavnost, izbrisana dne 30. 6. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 015
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1583 Proizvodnja sladkorja; 159 Proizvod-
nja pijač; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 511
Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
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nah; 602 Drug kopenski promet; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1998:
01132 Sadjarstvo; 15320 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15910 Proizvodnja žganih pijač; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15980
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51140 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 52210 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52250 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem.

Rg-208293
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00304 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa POŠTA SLOVENI-
JE d.o.o., sedež: Slomškov trg 10, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/09400/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje družbe z omejeno odgovornostjo v
javno podjetje in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5881447
Dodatna oblika: javno podjetje
Osnovni kapital: 29.109,665.677 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Erjavčeva cesta 17, vstop 9. 12.
1994, vložek 29.109,665.677 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-208739
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00911 z dne 27. 8.
1998 pri subjektu vpisa GRADINVEST,
gradbeništvo in inženiring d.o.o., sedež:
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/10405/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 1277839
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Petelin Igor, in Petelin Me-

lita, oba Maribor, Borštnikova ulica 91, vsto-
pila 18. 3. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1998:
4521 Splošna gradbena dela.

Rg-208742
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 98/01010 z dne 20. 8. 1998 pod št.
vložka 1/10477/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1317130
Firma: OBREHT, gradbeništvo in trgo-

vina d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Zrkovska ce-

sta 85
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Duh Bojana, Maribor,

Zrkovska cesta 90, vstop 8. 7. 1998, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Duh Bojana, imenovana 8. 7.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 se be-
sedilu dopiše: razen revizijske dejavnosti.

Rg-208745
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01111 z dne 12. 8.
1998 pri subjektu vpisa RAMADANI, druž-
ba za gradbeništvo in trgovino d.o.o.,
sedež: Pri opekarni 20, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova družbe, naslova družbenika in zastop-
nika, dejavnosti in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 1199501
Firma: RAMADANI, družba za gradbe-

ništvo, trgovino in gostinstvo d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Knafelčeva uli-

ca 28
Ustanovitelj: Ramadani Haxhi, Maribor,

Knafelčeva ulica 28, vstop 16. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramadani Haxhi, imenovan 16. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering).

Rg-208646
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00945 z dne 12. 8.
1998 pri subjektu vpisa MTS INTERNA-
TIONAL, marketing, proizvodnja, trgovi-
na in storitve d.o.o., sedež: Kardeljeva
cesta 49, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/09102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, naslova usta-
novitelja in zastopnika, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5835577
Sedež: 2342 Ruše, Bezena 8a
Ustanovitelj: Zelnik Peter, Maribor, Ulica

Staneta Severja 18, vstop 14. 2. 1994, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zelnik Peter, imenovan 14. 2. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 8. 1998:
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 7250 Vzdrževanje in popra-
vila pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav.

Rg-208747
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01007 z dne 12. 8.
1998 pri subjektu vpisa ADIDA, trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Pod stolnim vr-
hom 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10050/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo priimka ustanoviteljice
in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5986974
Ustanoviteljica: Pajmon Helena, Maribor,

Pod stolnim vrhom 9, vstop 20. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pajmon Helena, imenovana
20. 11. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-208748
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01015 z dne 11. 8.
1998 pod št. vložka 1/10476/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1317164
Firma: BESTUM, družba za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 23
Osnovni kapital: 2,159.700 SIT
Ustanovitelji: Uncini Enrico, Recanati,

Republika Italija, Via Pintura del Bractio 7,
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vstop 9. 7. 1998, vložek 1,295.820 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Tombesi Ser-
gio, Macerata, Republika Italija, Via Borgo
Nicolo Peranzoni 5, vstop 9. 7. 1998, vlo-
žek 107.985 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Bevc Marjan, Maribor, Ljubljanska uli-
ca 15a, vstop 9. 7. 1998, vložek 755.895
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Uncini Enrico, imenovan 9. 7. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Bevc Marjan, imenovan 9. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 11. 8. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 4531 Električ-
ne inštalacije; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;

52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
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); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro 52.488 se dopiše: razen z orožjem in
strelivom.

Rg-208749
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00637 z dne 11. 8.
1998 pri subjektu vpisa AGRORUŠE, pro-
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., se-
dež: Mariborska 44, 2352 Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/08993/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5814723
Sedež: 2342 Ruše, Tovarniška 27.

Rg-208751
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00605 z dne 3. 8.
1998 pod št. vložka 1/10475/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 1263544
Firma: SAFRA, krovstvo, kleparstvo,

gradbeništvo in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: SAFRA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih Go-

ricah, Partizanska cesta 40
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanovitelja: Škofič Franc, Kidričevo,

Vegova ulica 2 – Njiverce, vstop 20. 4.
1998, vložek 918.000 SIT, odgovornost:
ne odovarja; Škofič Vesna, Kidričevo, Ve-
gova ulica 2 – Njiverce, vstop 20. 4. 1998,
vložek 882.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Škofič Franc, imenovan 20. 4. 1998,

zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Škofič Vesna, imenovana 20. 4. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
27210 Proizvodnja litoželeznih cevi; 27220
Proizvodnja jeklenih cevi; 27310 Hladno
vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega tra-
ku; 27330 Hladno profiliranje; 27350 Dru-
ga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovin-
skega stavnega pohištva; 28210 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 28300 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520
Splošna mehanična dela; 28610 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 28620 Proizvodnja
drugega orodja; 28630 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 28720
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
28730 Proizvodnja izdelkov iz žice; 28740
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 29560 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 37100 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45110 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje 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; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51350 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 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 spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 52610
Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih

usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 52730 Po-
pravilo ur, nakita; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Preklada-
nje; 63120 Skladiščenje; 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen orožja in streliva.

Rg-208752
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00717 z dne 3. 8.
1998 pod št. vložka 1/10397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1300113
Firma: ANTARIO, družba za posredo-

vanje in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: ANTARIO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Jadranska ce-

sta 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lorenčič Vladimir, Maribor,

Cesta k Dravi 11, vstop 24. 4. 1998, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Založnik Helena, Ruše, Koroška ulica
23, vstop 24. 4. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Založnik Helena, imenovana
24. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
2222 Drugo tiskarstvo; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
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 vo-
zila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalniških poslov; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod
šifro K 74.14 družba ne sme opravljati arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-208753
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00761 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa PROTIS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Gorkega 11, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5578094
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mirnik Štefan, razrešen 1. 6. l998;
direktor Tomazin Alojz, Maribor, Gregorči-
čeva ulica 48, imenovan 1. 6. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.
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Rg-208756
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01037 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa MELTAL-RADO
SNEŽIČ, proizvodno in trgovsko podjet-
je d.n.o., sedež: Meljska cesta 36, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/00932/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5284970
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska

cesta 84.

Rg-208757
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00804 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa DUMIDA, trgovina
na debelo in drobno d.o.o., sedež: Kidri-
čeva 16, 2230 Lenart v Slovenskih Go-
ricah, pod vložno št. 1/08435/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, naslova družbenikov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5781060
Firma: DUMIDA, trgovina, proizvodnja

in storitve d.o.o.
Ustnaovitelja: Vohl Dušan, Maribor, Roš-

ka 17, vstop 17. 11. 1994, vložek 960.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Maravić
Davor, Zagreb, R Hrvaška, Bužanova 36,
vstop 3. 2. 1995, vložek 182.791 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-208758
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00460 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa LINEAL, biro za
projektiranje d.o.o., sedež: Obrežna 1,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/03297/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenikov, po-
slovnih deležev, naslova družbenikov in za-
stopnika, dejavnosti, družbene pogodbe in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5444098
Firma: LINEAL, biro za projektiranje,

inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o.
Ustanovitelji: Dobrijević Zdravko, Mari-

bor, Grogova 1, vstop 12. 12. 1990, vlo-
žek 327.285,71 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jurca Andrej, Maribor, Parmova uli-
ca 10, vstop 12. 12. 1990, vložek
327.285,71 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kolar Mojmir, Maribor, Trg Dušana
Kvedra 13, vstop 12. 12. 1990, vložek
327.285,71 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Zemljak Viljem, Maribor, Prušnikova
48, vstop 12. 12. 1990, vložek
327.285,71 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ogrizek Dušan, Hoče, Bohova 44b,
vstop 29. 9. 1992, vložek 327.285,71 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medved Samo
Peter, Maribor, Gosposvetska 19b, vstop
12. 12. 1994, vložek 327.285,71 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Lesničar Robert,
Orehova vas, Ulica Milke Volk, 55 – Radi-
zel, vstop 23. 3. 1998, vložek 327.285,71
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Ogrizek Dušan, imenovan 12. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-208759
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00716 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa CONTENT, druž-
ba za projektiranje, inženiring, izdelavo
in trgovino d.o.o., sedež: Kočevarjeva 7,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/03872/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482909
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 54
Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:

4521 Splošna gradbena dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena de-
la; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z dru-

gimi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
pri pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208761
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01042 z dne 3. 8.
1998 pod št. vložka 1/10469/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev del-
niške družbe – družbe pooblaščenke s te-
mile podatki:

Matična št.: 1317342
Firma: IMPOL 2000, družba za uprav-

ljanje d.d.
Skrajšana firma: IMPOL 2000 d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Par-

tizanska 38
Osnovni kapital: 23,951.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovni delničarji od 1

do 37, Slovenska Bistrica, vstopili 17. 7.
1998, vložili 23,951.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Čokl Jernej, Hoče, Sta-
ra cesta 60, imenovan 17. 7. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev; član uprave Žerjav
Janko, Maribor, Ribniška 1, imenovan
17. 7. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev; član uprave Leskovar Vladimir, Laporje,
Laporje 55, imenovan 17. 7. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev; član uprave Žunec
Adolf, Bistrica ob Dravi, Novo naselje 28,
imenovan 17. 7. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Brodnjak Davo-
rin, Kvas Jožica in Slaček Edvard, vsi vsto-
pili 17. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 3. 8. 1998:
7415 Upravljanje s holding družbami.

Odobreni kapital na podlagi 16. člena
statuta znaša eno tretjino osnovnega kapita-
la oziroma 7,983.666 SIT za 5 let.

Rg-208762
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00591 z dne 3. 8.
1998 pri subjektu vpisa UNIVERZA V MA-
RIBORU, Fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, sedež: Smetanova uli-
ca 17, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00857/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5089638012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sen-

čar Peter, razrešen 28. 11. 1997; Doleček
Valter, Maribor, Gregorčičeva 37a, imeno-
van 15. 12. 1997, zastopa fakulteto kot de-
kan z omejitvami.
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Rg-208763
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01081 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa MINERAIS, trgovi-
na d.o.o., sedež: Gregorčičeva 35, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03069/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova, dejavnosti, družbene pogodbe
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5428831
Sedež: 2000 Maribor, Maistrova 30
Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1998:

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
ne sme opravljati arbitraže in posredovanja
pri pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-208764
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00831 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa NECKERMANN,
kataloška prodaja d.o.o., sedež: Tržaška
cesta 23, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
imena ustanovitelja in akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 1195115
Osnovni kapital: 11,500.000 SIT
Ustanovitelj: NECKERMANN VERSAND

OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT,
Graz 8012, Avstrija, Triester Strasse 280,
vstop 21. 8. 1997, vložek 11,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-208765
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00508 z dne 4. 8.
1998 pri subjektu vpisa SOMAR, podjetje
za storitve in trgovino, export-import
d.o.o., sedež: Kopitarjeva 11, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06895/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov,
družbene pogodbe in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5682568
Firma: SOMAR, podjetje za storitve in

trgovino d.o.o.
Ustanoviteljici: Mrhar Sonja, izstop

31. 3. 1998; Mrhar Alenka, Maribor, Kopi-
tarjeva 11, vstop 31. 3. 1998, vložek
784.160 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mrhar Sonja, razrešena 31. 3.
1998; direktorica Mrhar Alenka, imenovana
31. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba ne sme
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-208290
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/00341 z dne 29. 6.
1998 pri subjektu vpisa GEMAG-CENTER,
intelektualne storitve in trgovina d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/07812/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5735807
Ustanovitelj: GEMAG d.o.o., izstop 3. 3.

1998; Grgić Klemen, Kamnica, Na Jelovcu
25, vstop 3. 3. 1998, vložek 302.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

PTUJ

Rg-401391
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00005 z dne 19. 3. 1999 pri
subjektu vpisa Glasbena šola Karol Pa-
hor Ptuj, sedež: Dravska ulica 11, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/00364/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, zastopnikov, dejavnosti, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavo-
dih s temile podatki:

Matična št.: 5087236
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor, iz-

stop 10. 3. 1992; Skupščina občine Ptuj,

izstop 23. 4. 1998 in Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, vstop 23. 4. 1998, odgovarja
do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hor-
vat Anton, razrešen 25. 10. 1998; ravnatelj
Petek Štefan, Ptuj, Žabjak 9, vstopil 26. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-401394
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00028 z dne 26 3. 1999 pri
subjektu vpisa Opekarna Ormož, d.d., se-
dež: Kolodvorska 7, 2270 Ormož pod
vložno št. 1/02909/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in čistopis statuta z dne 10. 2. 1999
s temile podatki:

Matična št.: 5076382
Firma: Wienerberger opekarna Or-

mož, d.d.
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1999: 5153

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo.

Rg-401395
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00050 z dne 2. 4. 1999 pri pod
št. vložka 1/09623/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1391739
Firma: Starčič – Trade, podjetje za

prodajo naftnih derivatov na drobno in
debelo, d.o.o.

Skrajšana firma: Starčič – Trade, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2252 Dornava, Mezgovci ob

Pesnici 29 a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Starčič Boštjan, Dornava,

Mezgovci ob Pesnici 29 a, vstop 2. 3.
1999,

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Starčič Boštjan, imenovan 2. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.
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Rg-401398
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00264 z dne 2. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Tamara, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., sedež: Cankarjeva 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01547/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe, dejavnosti, tipa za-
stopanja in družbene pogodbe z dne 10. 9.
1998 s temile podatki:

Matična št.: 5353513
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova uli-

ca 5 a
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ber-

ger Sonja, Ptuj, Gajzerjeva 2, razrešena in
ponovno imenovana kot prokuristka dne
10. 9. 1998 in Berger Vladimir, Ptuj, Gaj-
zerjeva 2, razrešen in ponovno imenovan
kot direktor dne 10. 9. 1998, ki zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 4. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74. 12 -
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje “razen oprav-
ljanja revizijske dejavnosti.”

Rg-401400
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00249 z dne 7. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Obdravski zavod za veteri-
narstvo in živinorejo, Ptuj, n.sub.o., se-
dež: Ormoška 28, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/00728/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5095859
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Beš-

vir Jože, razrešen 26. 6. 1995 in Janžeko-
vič Slavko, Ptuj, Tiha pot 3, imenovan 26. 6.
1995, zastopa družbo kot v.d. direktorja,
brez omejitev.

Rg-401401
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00058 z dne 9. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Cesta, gradbeništvo, trgo-
vina, storitve, d.o.o., sedež: Rogozniška
cesta 33/I, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04507/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov, vpis članov nad-
zornega sveta in vpis družbene pogodbe z
dne 4. 3. 1999 s temile podatki:

Matična št.: 5538149
Firma: Asfalti Ptuj, podjetje za nizke

gradnje, d.o.o.
Skrajšana firma: Asfalti Ptuj, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Svržnjakova 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Cesta Varaždin, d.d., Va-

raždin, Medjimurska 26, vstop 6. 11. 1991,
vložek: 1,029.000 SIT in Pongrac Breda,
Ptuj, Panonska ulica 5, vstop 4. 3. 1999,
vložek: 1,071.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ta-
kač Stjepan, Vamberger Slavko in Junger
Franc, razrešeni 4. 3. 1999 ter direktor

Pongrac Marijan, Cestica, Zelena ul. 27,
Križovlj. Dubrava, imenovan 4. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pongrac Bre-
da, Perhaj Krešimir in Podvezanec Đuro,
vstopili 4. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje;

Rg-401402
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00051 z dne 9. 4. 1999 pri
subjektu vpisa Ivanuša Contactum, inte-
lektualne storitve in raziskovalna dejav-
nost, d.n.o., sedež: Grajena 46, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/09436/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, naslova družbenikov in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5878250
Firma: Ivanuša Contactum, izobraže-

vanje, računalniško usposabljanje, sve-
tovanje in storitve, d.n.o.

Sedež: 2250 Ptuj, Vodnikova ulica 2
Ustanovitelja: Ivanuša Mirjana in Ivanu-

ša Robert, oba Ptuj, Ulica 5. Prekomorske
19, vstop 30. 11. 1994, vložek vsak po
5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Ivanuša Robert in Ivanuša Mirjana,
oba imenovana 30. 11. 1994, pri pridobi-
tvi in odtujitvi nepremičnin ali premičnin
večje vrednosti, kooperacijskih in drugih
trajnih poslih, najemu kreditov ali dajanju
poroštev, je potrebno soglasje obeh druž-
benikov.

Rg-402714
Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom

Srg št. 99/00043 z dne 10. 5. 1999 pod
št. vložka 1/09633/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št.: 1391666
Firma: Animacija plus, zavod za izo-

braževanje
Skrajšana firma: Animacija plus
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2250 Ptuj, Aškerčeva ulica 1
Ustanovitelj: Animacija, podjetje za izo-

braževanje, razvoj in storitve, d.o.o., Ašker-
čeva ulica 1, vstop 25. 11. 1998, ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čeh Franja, Ptuj, Ulica Jožefe Lac-
kove 24, imenovana 25. 11. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1998: 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KOPER

Rg-300157
Družba BULL, Inženiring in trgovina v

industriji, d.o.o., Kobarid, s sedežem Kri-
lanova 10, Kobarid, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2964-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
24. 12. 1998.

Ustanoviteljica je Buongiorno Marta, Le
padre Cosma 5, Monsue, Italija, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 12. 1998

Srg 1252/98 Rg-300181
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba STOL INTERIER KOPER, trgov-

sko podjetje, d.o.o., Koper, Kraljeva 19,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2101/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenika z dne 20. 8.
1998.

Družbenik STOL, industrija pohištva,
d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba nima zaposlenih delavcev in da prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti.

Družba ne razpolaga s premičnim in ne-
premičnim premoženjem, razen ustanovitve-
nega kapitala, ki se ob prenehanju družbe
prenese na ustanovitelja, kot tudi eventual-
no drugo premoženje družbe.

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 7. 1. 1999

Rg-401446
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02051 z
dne 19. 3. 1999 pri subjektu vpisa ANDOR
– Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kozina, sedež: Klanec 19/c, 6240 Kozi-
na, pod vložno št. 1/01202/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča dopolnitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5365171
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Dejavnost, vpisana 19. 3. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

LJUBLJANA

Srg 444/99 Rg-185
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

LAKSHMI, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Le-
podvorska 26a, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 1.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Skupnost za zavest kri-
šne, Ljubljana, Žibertova 27, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,620.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 1999

Srg 409/99 Rg-301
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

SIMPA, podjetje za trgovino in mar-
keting storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne
11, reg. št. vl. 1/20746/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 19. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj  je  Andrej  Jošt,  Stra-
hinj 96, z ustanovitvenim kapitalom
3,327.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 1999

Srg 2454/99 Rg-303
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

DOMIS, družba za naložbe, d.d., Dom-
žale, Ljubljanska c. 62, reg. št. vl.
1/19574/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 5.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Banka Domžale, d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Domžale, Ljubljanska 62 in Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, z ustanovitvenim kapitalom
74,000.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na oba ustanovitelja po stanju na
dan izvedbe delitve premoženja, sorazmer-
no z njuno udeležbo v osnovnem kapitalu
družbe.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 1999

MARIBOR

Srg št.: 474/99 Rg-299
Družba Media, transport, zunanja in

notranja trgovina, posredovanje,
marketing, turizem, inženiring, d.o.o.,
Maribor, Šentiljska 11, reg. št. vl.
1/1577-00,  katere  družbenika  sta  Ze-
lenko  Franci,  Maribor,  Šentiljska  c.  11
in  Krempl  Igor,  Maribor,  Krčevinska  ul.
23,  po  sklepu  družbenikov  z  dne
13/04-1999 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Zelenko
Franci in Krempl Igor.

Zoper  sklep  lahko  družbenika,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva  objave  vložijo  ugovor  pri  Okrož-
nem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 6. 1999

NOVO MESTO

Rg-400671
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00071 z dne 2. 3.
1999 pri subjektu vpisa SIVIAL, Trgovina
in proizvodnja, d.o.o., sedež: Partizan-
ska pot 15c, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/00661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega vložka s temile po-
datki:

Matična št.: 5333270
Ustanovitelj: Kramarič Silvester, izstopil

25. 2. 1999; Kramarič Vera, Črnomelj, Par-
tizanska pot 15c, vstopila 25. 2. 1999, vlo-
žila 2,584.476,48 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Št. 028-10/99 Ob-6052
Pravila sindikata podjetja Eurotehna

Ljubljana, Dunajska 21, ZSSS, Sindikat
delavcev trgovine, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikata pod zap. št. 134 z dne 4. 6.
1994 so bila na zboru članov sindikata dne
20. 5. 1999 spremenjena. Spremembe so
vpisane v evidenco statutov sindikata dne
3. 6. 1999, pod zap. št. 10/99.

Spremembe se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.

Št. 127-9/99 Ob-6053
Veljavna pravila sindikata Intereuro-

pa-Špedicija, Novo mesto, Ljubljanska
cesta 36, 8000 Novo mesto, ki so bila
dne 14. 5. 1999 sprejeta na občnem zboru
članov sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Pravila  sindikata  so  vpisana  v  evi-
denco  temeljnih  aktov  sindikatov  pod
zap. št. 168.

Št. 012-5/99 Ob-6175
Pravila Sindikata podjetja RTH, d.o.o.,

Trbovlje – podružnica Hrastnik, s sede-
žem v Hrastniku, Cesta 3. julija 7, se
hrani v Upravni enoti Hrastnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zap. št. 23, dne 24. 6. 1999.

Evidenca statutov
sindikatov
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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.

D 66/96 R-408
Porta Ana, roj. Krebelj, roj. 11. 7. 1912

v Senožečah, ki je umrla 27. 1. 1996, s
stalnim prebivališčem Gabrče št. 5, prej Se-
nožeče št. 108. Imela je dva otroka, Čeho-
vin Viktorja in Ceglar Ano. Naslov Čehovin
Viktorja od leta 1974 ni znan.

Pozivamo Čehovin Viktorja – katerega
naslov od leta 1974 ni znan in se domnev-
no nahaja v Franciji, da se v roku enega leta
od te objave, priglasi tukajšnjemu sodišču,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega ro-
ka odločilo o zapuščini na podlagi izjave
postavljenega skrbnika in na podlagi podat-
kov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 5. 1999

D 160/98 R-513
Drobne Ida, roj. 29. 10. 1914, upoko-

jenka, Slovenka, vdova, nazadnje stanujoča
Ulica skladateljev Ipavcev 19/a, Šentjur pri
Celju, umrla dne 24. 7. 1998. Zapustila je
hranilno vlogo na hranilni knjižici Banke Ce-
lje, ekspozitura Šmarje pri Jelšah v višini
1,992.535 SIT in lastninski certifikat v višini
400.000 SIT.

N 16/98 R-428
Viktor Lapanja, sin Jakoba in Jožefe, roj.

26. julija 1927 v Šebreljah je pogrešan od
leta 1948 (na predlog Franca Lapanja, Še-
brelje 51, Cerkno). Predlagatelj ima kot za-
koniti dedič pravni interes, da se brata raz-
glasi za mrtvega zaradi izpeljave zapuščin-
skega postopka glede dedovanja nepremič-
nin, vpisanih pri vl. št. 72 k.o. Šebrelje,
solast pogrešanega Viktorja.

Pogrešanemu Viktorju Lapanja je bila po-
stavljena skrbnica Jožica Čuk.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 21. maja 1999

Oklici dedičem

Zapustnica je zapustila sina Podgajski
Zvonka, ki živi nekje v Zagrebu, nečaka Arh
Vlada in nečakinjo Cerkvenik Vesno. Z opo-
roko, ki jo je napisala dne 23. 8. 1996 je
vse svoje premoženje zapustila nečaku Arh
Vladu, Ulica Dušana Kvedra 39, Šentjur.

Zapustničinega sina Podgajski Zvonka
se poziva, da se priglasi sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po prete-
ku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi izjave postavljene
skrbnice in podatkov, s katerimi razpolaga.

Za skrbnico je postavljena Uršula Ško-
berne, Miloša Zidanška 8/b, Šentjur pri
Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 28. 5. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 33/95 I–347
To sodišče je po predsedniku senata

sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi
tožeče stranke Saša Lečiča in mld. Slaviše
Lečič, ki ju zastopa zakonita zastopnica Jo-
vanka Lečič, Pokopališka 16, Ljubljana, pro-
ti 1. Mustafi Jusič ml., Aidi Jusič, Amirju
Jusiču in Mustafi Jusič st., vsi na naslovu
Bosanska Krupa, Prvomajska ulica št. nez-
nana, zaradi ugotovitve očetovstva ter po-
stavitve začasne zastopnice sklenilo:

1. Razreši se začasna zastopnica Irma
Kirin Zakrajšek, saj toženih strank več ne
more zastopati, saj je bila imenovana za
sodnico pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

2. Drugo, tretje in četrto toženi stranki
se postavlja nova začasna zastopnica Vale-
rija Šterk, strokovna sodelavka Okrožnega
sodišča v Ljubljani, ki bo zastopala tožene
stranke ter bo pooblaščena za sprejemanje
sodnih pisanj, vse dokler toženci ali njihovi
pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je toženim strankam postavil
skrbnika.

3. Dovoli se subjektivna sprememba tož-
be podana dne 5. 10. 1998 na zapisnik
tukajšnjega sodišča s katerim je tožeča
stranka tožbo razširila še na Aido Jusič,
Amirja Jusiča in Jusiča Mustafo starejšega.

Okrožne sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1999

I P 87/96 R–406
To sodišče je po sodnici Poloni Marje-

tič Zemljič, v pravdni zadevi tožeče stranke
Republika Slovenija, Ministrstvo za obram-
bo, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Trdinova 4/IV, Ljubljana, proti toženi
stranki 1. Dragaj Šaban, neznanega prebi-
vališča, 2. Skender Skenderi, Zvezda 5,
Ljubljana, zaradi izpraznitve stanovanja, na
podlagi določila 84. čl. Zakona o pravd-
nem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
11. 5. 1999 sklenilo:

1. Protoženi stranki Šaban Dragaju, nez-
nanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica Vesna Hren, strokovna sodelav-
ka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

2. Začasna zastopnica bo zastopala pr-
votoženo stranko v zadevi opr. št. I P 87/96

dokler prvotožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem, ozi-
roma dokler ji skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 1999

P 53/97 R–436
To sodišče je po okrajni sodnici Alek-

sandri Ukmar v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Andreja Želodca iz Narina 31, Pivka, ki
ga zastopa odvetnica Vida Andrejašič iz Po-
stojne in Justi Logar, Buje 2, Vremski Britof,
ki jo zastopa odvetnik Igor Trebec iz Postoj-
ne zoper toženo stranko neznane dediče
po pok. Johanu Kuretu iz Narina 42, zaradi
ugotovitve lastninske pravice, dne 26. 5.
1999 sklenilo:

1. Toženi stranki se postavlja začasni
zastopnik odvetnik Miran Škrinjar iz Po-
stojne, Tržaška cesta 34/A. Bivališče to-
žene stranke je neznano, reden postopek
s postavitvijo zakonitega zastopnika pa bi
predolgo trajal tako, da bi zaradi tega lah-
ko nastale škodljive posledice za obe stran-
ki (1. odstavek 84. člena in 4. točka 2.
odstavka 84. člena ZPP).

2. Začasni zastopnik ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka. Te pravice in dolžnosti ima vse dotlej,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika (85. člen ZPP).

3. O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Postojna (3. odstavek 84. čle-
na ZPP).

4. Ker je začasni zastopnik toženi stran-
ki postavljen iz razlogov po 4. točki 2. od-
stavka 84. člena ZPP bo sodišče v Urad-
nem listu RS in na oglasni deski sodišča
objavilo oglas (86. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 5. 1999

I I 116/96 R–494
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika In-

terina d.d., Tržaška 132, Ljubljana, ki ga za-
stopa odvetnica Janja Luin iz Ljubljane, zo-
per dolžnico Marolt Amalijo, Kranjska c. 3/B,
Kamnik, zaradi izterjave 394.883,70 SIT s
pp, sklenilo:

1. Dolžnici Marolt Amaliji se kot začasna
zastopnica postavi Kristina Petrič, strokov-
na sodelavka Okrajnega sodišča v Domža-
lah, ki bo v postopku zastopala dolžnico vse
dotlej, dokler ne bo sama ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem, oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 1999

P 59/97 R–518
To sodišče je po sodniku Tonetu Urba-

su, v pravdni zadevi tožeče stranke Doles
Franca, Cesta v Pretržje 5 iz Rakeka, ki ga
zastopa odvetnik Zamljen Borut iz Ljublja-
ne, proti toženima strankama 1. Škrabec
Alenki, ki jo zastopa začasna zastopnica Vi-
da Andrejašič, odvetnica iz Postojne in 2.
Škrabec Aniti, Kremeca 2, zaradi plačila
80.523,20 SIT na podlagi 84. čl. Zakona o
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP),
dne 14. 6. 1999 sklenilo:
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prvotoženi stranki Škrabec Alenki, nez-
nanega bivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Vida Anrejašič, odvetnica iz Po-
stojne.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
P 59/97 tega sodišča, dokler prvotožena
stranka ali njen pooblaščenec, ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 6. 1999

VI P 64/92 – 16 I–540
To sodišče je po sodnici Ireni Rozman v

pravdni zadevi tožeče stranke Republika
Slovenija – Ministrstvo za obrambo, Ljublja-
na, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
Ljubljana, Trdinova 4/IV, Ljubljana, zoper
toženo stranko Stojanovič Petar, Osenjako-
va 10, Ljubljana, zaradi izpraznitve stanova-
nja, na podlagi določila 85. čl. Zakona o
pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP),
dne 7. 5. 1998 sklenilo:

1. Začasna zastopnica tožene stranke
Martina Bizjak se razreši dolžnosti začasne
zastopnice v obravnavani pravdni zadevi.

2. Toženi stranki Petar Stojanovič, na-
slov neznan, se postavlja začasna zastopni-
ca Alenka Kočevar, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.

3. Začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko v pravdni zadevi opr. št. VI P
64/92 dokler tožena stranka ali njen poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler ji skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 1999

P 1193/97 R-538
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki 1. Brežni Blankici, stan. Pucova 5,
Celje in 2. Brežni Mirko, stan. Pucova 5,
Celje, zaradi plačila 526.618 SIT s pp., po
predlogu tožeče stranke na podlagi 84. čl.
Zakona o pravdnem postopku sklenilo:

prvotoženki Brežni Blankici, nazadnje stal-
no stanujoča na naslovu Pucova 5, Celje, se
v predmetnem pravdnem postopku postavi
začasni zastopnik Teršek Pavel, stan. Laško,
Pod Šmihel 13, dipl. pravnik s pravosodnim
izpitom, zaposlen v Pivovarni Laško.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
tem predmetnem postopku vse dotlej, do-
kler toženec sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 6. 1999

P 1494/97 R-537
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Repovž Jožetu, nazadnje stalno sta-
nujoč stan. Dečkova 44/b, Celje, zaradi
plačila 381.780 SIT s pp., po predlogu to-
žene stranke na podlagi 84. čl. zakona o
pravdnem postopku sklenilo:

tožencu Repovž Jožetu, nazadnje stalno
stanujoč na naslovu Dečkova 44/b, Celje,
se v predmetnem pravdnem postopku po-
stavi začasni zastopnik Teršek Pavel, stan.
Laško, Pod Šmihel 13, dipl. pravnik s pra-
vosodnim izpitom, zaposlen v Pivovarni
Laško.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
tem predmetnem postopku vse dotlej, do-
kler toženec sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 6. 1999

P 724/97 R-542
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljublja-
na, OE Celje, ki jo zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti toženi
stranki Krenčnik Stanislavu, nazadnje stal-
no stanujoč Zdraviliška 5/b, Laško, zaradi
plačila 368.202 SIT s pp., po predlogu to-
žeče stranke na podlagi 84. čl. Zakona o
pravdnem postopku sklenilo:

tožencu Krenčnik Stanislavu, nazadnje
stalno stanujoč na naslovu Zdraviliška 5/b,
Laško, se v predmetnem pravdnem postop-
ku postavi začasni zastopnik Teršek Pavel,
stan. Laško, Pod Šmihel 13, dipl. pravnik s
pravosodnim izpitom, zaposlen v Pivovarni
Laško.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
tem predmetnem postopku vse dotlej, do-
kler toženec sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 10. 6. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 35/99 – 10 S–318
To sodišče je s sklepom opr. št. St

35/99 dne 21. 6. 1999 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom MTT To-
varna tkanin Melje, d.d., Maribor, Ul. Kra-
ljeviča Marka 21, Maribor.

Odslej se firma glasi MTT Tovarna tkanin
Melje, d.d., Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Majda Jaki, stan. Koroška 75, Maribor.

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

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

Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 11. 1999 ob 9. uri, soba 330 tukajš-
njega sodišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 21. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne, 21. 6. 1999

St 5/97-44 S–319
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 5/97 sklep z dne 22. 6. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom: KLC,

Proizvodnja kotalnih ležajev, d.o.o., Ce-
lje, Ipavčeva 20, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: KLC, Proizvodnja
kotalnih ležajev, d.o.o., Celje, Ipavčeva 20,
iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 6. 1999

St 36/98-23 S–320
To sodišče je dne 12. 3. 1999 s

sklepom opr. št. St 36/98 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Lescommerce,
Lesni inženiring in trgovina, d.o.o., Mi-
klavž na Dravskem polju, Ul. Marjana
Nemca 11.

Odslej se firma glasi Lescomerce Lesni
inženiring in trgovina, d.o.o., – v stečaju,
Miklavž na Dravskem polju, Ul. Marjana
Nemca 11.

Za stačjno upraviteljico je določena mag.
Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan. Ul.
heroja Vojka 39, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 9.
1999 ob 10.45 v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 12. 3.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 5. 1999

St 30/99 – 9 S–321
To sodišče je dne 21. 6. 1999 s

sklepom opr. št. St 30/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom SGP Stavbar
Podjetje visoke gradnje, d.o.o., Maribor,
Industrijska cesta 13.

Odslej firma glasi SGP Stavbar Podjetje
visoke gradnje, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Industrijska cesta 13.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesja, dipl. ekonomistka, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 21. 9.
1999 ob 9. uri v sobi št. 330 tega sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 21. 6.
1999.

Okrožno sodišče o Mariboru
dne 21. 6. 1999

St 4/99 S–322
To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/99

z dne 21. 6. 1999 nad dolžnikom Knjigo-
vodski servis Piran, p.o., Piran, Savudrij-
ska 9, začelo stečajni postopek in ga tako
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zaključilo ter po pravnomočnosti odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Zoper nevedeni sklep lahko upniki vloži-
jo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 1999

St 14/99-18 S-323
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Tima Holding, Podjet-
je za financiranje, strateški razvoj, uprav-
ljanje in konzalting, d.d., Maribor, Sveto-
zarevska 10, za dne 14. 9. 1999 ob 10.30
v sobi 330 naslovnega sodišča.

Upniki si bodo lahko od 14. 8. 1999
ogledali predloženi načrt finančne reorgani-
zacije na Okrožnem sodišču v Mariboru, in
sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sre-
do od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure in
v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 1999

St 2/98 S-324
Stečajni postopek zoper STELLA D OR,

trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Prešernovo nabrežje 24, Piran, se začne
in se zaključi.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 5. 1999

St 3/97-111 S-325
To sodišče je s sklepom St 3/97 z dne

15. 6. 1999 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek
nad podjetjem BLITZ trade, trgovsko pod-
jetje na veliko Radovljica, d.o.o., Kranj-
ska ul. 2 in z istim sklepom stečajni posto-
pek tudi zaključilo.

Zoper te sklepe se upniki lahko pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 6. 1999

St 6/98 S-326
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št.

St 6/98, nad dolžnikom Dufrost, distribu-
cijsko, storitveno in proizvodno podjet-
je, d.o.o., Polenci 45 – v stečaju, razpi-
salo narok za obravnavanje osnutka za glav-
no razdelitev za dne 7. 9. 1999 ob 9. uri, v
sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 6. 1999

St 2/97 S-327
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/97

z dne 24. 6. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Agrikola Im-
pex, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Prevalje, Trg 54.

Odslej firma glasi: Agrikola Impex, pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Prevalje, Trg 54 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Kri-
stina Slavič, ekonomistka iz Slovenj Grad-
ca, Stari trg 93.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-

jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

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

I. narok za preizkus terjatev bo dne 22.
septembra 1999 ob 10. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 24. 6. 1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 6. 1999

Izvršbe in zavarovanja

R 27/99-3 I-343
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič v Kopru,
pod opr. št. Sv 401/98 z dne 13. 11. 1998
in sklepa tega sodišča, opr. št. R 27/99 z
dne 24. 2. 1999, se zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice do dolžnice na podla-
gi pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
236-86290 z dne 11. 11. 1998, v višini
3,750.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri TOM + 7,25% letno, ki se
spreminja ter ostalimi pogoji, kot so razvidni
iz navedene pogodbe, ki je sestavni del no-
tarskega zapisa; doba vračanja je 180 me-
secev od dneva porabe kredita ali poteka
roka za njegovo porabo, ki je 30. 11. 1998;
dolžnica vrača kredit v 180 mesečnih obro-
kih, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega
dne v mesecu, opravi rubež, in sicer nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi –
stanovanja št. 28 v 4. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Kopru, Cesta na Markovec št.
53, v izmeri 63,80 m2, s solastninsko pravi-
co na skupnih delih in napravah ter funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnice in za-
staviteljev, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe št. SV 1047/98, sklenjene dne
23. 10. 1998 med njimi in prodajalko Dolo-
res Ugrin, katera je overjena pri notarju Dra-
vu Ferligoju v Kopru dne 26. 10. 1998,
pod opr. št. Ov 6304/98.

Z zastavljeno nepremičnino je prepove-
dano razpolagati.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve.

Dolžnica in zastavitelja so dolžni v prime-
ru vknjižbe zgoraj navedene nepremičnine
in lastninske pravice v zemljiško knjigo, vknji-
žiti tudi zastavno pravico ter zaznambo iz-
vršljivosti terjatve, kar pa lahko predlaga tu-
di upnica na stroške dolžnice.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 1999

II. R 83/99 I-346
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Moj-
ce Tavčar-Pasar iz Pirana, opr. št. SV
151/99 z dne 22. 4. 1999 in sklepa tega
sodišča, opr. št. II. R 83/99, zaradi zavaro-
vanja pogojne denarne terjatve s predznam-
bo zastavne pravice na nepremičnini, zaru-
bijo nepremičnine, in sicer:

– v lasti zastavnega dolžnika, to je na
poslovnem prostoru št. 1/19, v izmeri

91,45 m2 in na zunanji površini – terasi v
izmeri 43 m2, ki se nahajata v etaži 01 ob-
jekta “PSO Ob Kajuhovi cesti” in solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta ter solastninsko pravico
na skupnem stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki objektu služi za normalno ra-
bo, pridobljenega na podlagi pogodbe o
prenosu in izročitvi nepremičnine z dne
30. 12. 1998;

– v lasti zastavnega dolžnika, to je na
poslovnem prostoru, po projektni oznaki
0/4 v etaži 00 objekta “PSO Ob Kajuhovi
cesti”, v skupni izmeri 315,04 m2, s pripa-
dajočim sorazmernim delom skupnih pro-
storov, delov in naprav ter skupnega stavb-
nega in funkcionalnega zemljišča, ki objek-
tu služi za normalno rabo, pridobljenem na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
LOK-2/98 z dne 10. 12. 1998, sklenjene
med Galeb Gradbeništvo, d.o.o., Izola, kot
prodajalcem in Skat, d.o.o., Izola, kot kup-
cem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 5. 1999

R 104/99 I-349
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notrskem zapisu
notarke Nevenke Kovačič v Kopru, pod opr.
št. Sv 184/99 z dne 31. 3. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice do dolž-
nika na podlagi pogodbe o dolgoročnem to-
larskem kreditu št. 10618 z dne 24. 3.
1999, v višini 16,000.000 SIT, ki se obre-
stuje po letni obrestni meri TOM + 5,8%, kar
se obračunava v rokih in na način, določen
v sklepu o obrestnih merah upnice in rokom
koriščenja najkasneje do dne 23. 4. 1999;
terjatev zapade v plačilo v 81 zaporednih
mesečnih obrokih, in sicer zadnjega v me-
secu, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo
po izteku trimesečnega moratorija 31. 8.
1999, zadnji obrok pa zapade 28. 4. 2006,
skladno s pogoji in načinom, kot je vse po-
drobno dogovorjeno v navedeni pogodbi in
1. točki sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve z zastavno pravico, opravi rubež, in
sicer nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiški knjigi – poslovnih prostorov št. N-12 v
načrtu vpisanih kot poslovni prostor 12,
skupne površine 177 m2, ki se nahaja v I.
nadstropju poslovne stavbe v Kopru, Fer-
rarska ulica 10, stoječa na parc. št. 1460
k. o. Koper in solastninskim deležem na
skupnih prostorih in napravah stavbe in pri-
padajočim funkcionalnim zemljiščem, kar je
last dolžnika, kot je razvidno iz prodajne
pogodbe, sklenjene med njim in podjetjem
Jadran, Export, import, d.d., Sežana, dne
9. 2. 1999, katera je overjena pred notar-
jem Milanom Mesarjem v Sežani dne 12. 3.
1999, št. Ov 729/99.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj navede-
ne terjatve in prepoved odtujitve na zastav-
ljenih nepremičninah.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 1999

II R 1357/98-14 I-352
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1357/98 z dne 29. 12. 1998 je bilo stano-
vanje št. 31 v IV. nadstropju stanovanjske
stvbe v Ljubljani, Proletarska c. 2, v skupni
izmeri 53,79 m2, s prepovedjo odtujitve in
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nadaljnje obremenitve, ki je last dolžnice
Zdravič Nežike, Dren 1a, Vas in zastavitelja
Zdravič Mirka, Dren 1a, Vas, z dnem 12. 2.
1999 zarubljeno v korist upnika SKB ban-
ka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,800.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1999

In 98/00066 I-353
Na podlagi sporazuma in sklepa tega

sodišča, opr. št. R 195/92 z dne 24. 4.
1992, se opravi v korist upnika Zavaroval-
nica Maribor, d.d., Cankarjeva 3, Maribor
in v breme dolžnikov Mihelič Andreje, Tr-
bonje 12, Trbonje in Mihelič Milana, Tom-
šičeva 7, Slovenj Gradec, rubež s popi-
som nepremičnine, ki ni vknjižena v zem-
ljiško knjigo, in sicer: dolžnikoma vsakemu
do 1/2 lastne nepremičnine, to je stanova-
nja št. 2/I v pritličju stanovanjske hiše, sto-
ječe na parc. št. 798/2, pripisane pri z. k.
vložku št. 1270 k. o. Slovenj Gradec, v
skupni izmeri stanovanja 38,51 m2, ki ob-
sega: kuhinjo v izmeri 8,97 m2, klet v iz-
meri 1,69 m2, sobo v izmeri 17,35 m2,
predsobo v izmeri 3,02 m2, ložo v izmeri
3,67 m2 in WC in kopalnico v izmeri
3,81 m2, last dolžnikov Mihelič Andreje,
Trbonje 12, Trbonje in Mihelič Milana,
Tomšičeva 7, Slovenj Gradec, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 18. 11.
1991 in aneksa h kupoprodajni pogodbi o
prodaji stanovanja.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 7. 5. 1999, ima pomen zaznam-
be izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 5. 1999

II R 147/99 I-355
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

147/99 z dne 3. 3. 1999 je bil štirisoben
dupleks stanovanja št. 32, v 4. in 5. nad-
stropju Slomškove ul. 33, Ljubljana, v izme-
ri 145,99 m2, s kletno shrambo, s parkir-
nim mestom št. 305 in z garažo v kleti za tri
vozila površine 45 m2, stoječi na parc. št.
192/22 k. o. Tabor, ter solastniškem dele-
žu na vseh skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah hiše ter funkcionalnem zem-
ljišču objekta na Slomškovi ul. 33 v Ljublja-
ni, v deležu, ki ga stanovanje predstavlja
napram celotni stavbi, ki je last dolžnika
MAT, d.o.o., Orlova 12/a, Ljubljana, z dnem
8. 4. 1999 zarubljen v korist upnika Factor
banka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 1999

II R 115/99 I-356
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

115/99 z dne 15. 2. 1999 je bil poslovni
prostor št. E 26, ki se nahaja v 1. nadstrop-
ju Trgovskega poslovnega centra Murgle, v
ureditvenem območju VS 2/7 Murgle, ob
Cesti v Mestni log, Ljubljana, v skupni izme-
ri 30,70 m2, ki je last zastaviteljice Mišič
Milice, Agrokombinatska 6c, Ljubljana, z
dnem 19. 4. 1999 zarubljen v korist upnika
SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,

za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 1999

II R 23/99 I-358
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

23/99 z dne 12. 1. 1999 je bil del poslov-
ne stavbe v Ljubljani, Vojkova c. 50, ki stoji
na parc. št. 1294/2, 1294/6, 1257/1 in
1258 k. o. Bežigrad in obsega: idealni de-
lež do 1/2 recepcije v pritličju skupne povr-
šine 21 m2, pisarne v nadstropju površine
448,36 m2, čajnica v nadstropju površine
6,05 m2, shramba v nadstropju površine
5,29 m2, sanitarije v nadstropju površine
8,81 m2, hodnik v nadstropju površine
31,42 m2, stopnišče v nadstropju površine
6,65 m2, pet garažnih mest skupne površi-
ne 62,50 m2 ter sorazmerni delež na skup-
nih prostorih, delih in napravah stavbe ter
na stavbnem in funkcionalnem zemljišču
stavbe, ki je last dolžnika Studio Marketing
J. Walter Thompson International, d.o.o.,
Vojkova 74, Ljubljana, z dnem 19. 4. 1999
zarubljen v korist upnika Factor banke, d.d.,
Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 60,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1999

II R 184/99 I-359
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

184/99 z dne 9. 3. 1999 je bilo stanovanje
št. 4-2 v izmeri 78,15 m2, mansardi shram-
bo št. K v izmeri 4,50 m2 v kleti in pokritim
parkirnim mestom št. IV, v stanovanjski hiši
št. 26, ki je zgrajena na parc. št. 1858/32,
vl. št. 2564 k. o. Rudnik, skupaj z idealnim
solastniškim deležem na skupnih delih, pro-
storih in napravah ter funkcionalnem zem-
ljišču navedene stanovanjske hiše, sedaj na
naslovu Kamnikarjeva 19, Lavrica pri Ljub-
ljani, ki je last dolžnice Horvath Margith,
Kamnikarjeva 19, Lavrica, z dnem 9. 4.
1999 zarubljeno v korist upnika Horvath Zol-
tan, E. Krajcara 1, Republika Hrvaška, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
DEM v tolarski protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 1999

II R 254/99 I-361
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

254/99 z dne 20. 4. 1999 sta bila:
– poslovni prostor št. P3 – kozmetični

salon v pritličju stanovanjsko poslovne hiše
na Donovi c. 2 v Medvodah, v skupni neto
koristni izmeri 28,50 m2 in sorazmernega
deleža skupnih prostorov, kar predstavljajo
1,55 m2 sanitarije, 7,36 m2 pasaža in par-
kirno mesto, sorazmernega dela strojnice v
izmeri 1,07 m2 in sorazmernega dela funk-
cionalnega zemljišča, katerih lastnik je dolž-
nica Plazar Bogomira, Goričane 74, Med-
vode,

– poslovni prostor, št. P11 v pritličju sta-
novanjske poslovne hiše na Donovi c. 2 v
Medvodah, v skupni neto koristni izmeri
9,60 m2 in sorazmernega deleža skupnih
prostorov, kar predstavljajo 1,95 m2 sanita-
rije, 4 m2 pasaža, ki predstavlja delež v 0,50
po celotni dolžini poslovnega prostora, so-
razmernega deleža strojnice v izmeri
1,07 m2 in sorazmernega dela funkcional-

nega zemljišča, katerih lastnik je dolžnik Pla-
zar Bogomir, Goričane 74, Medvode, z
dnem 23. 4. 1999 zarubljena v korist upni-
ka Gorenjske banke, d.d., Bleiweisova 1,
Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,900.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 1999

II R 81/99 I-362
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

81/99 z dne 15. 2. 1999 je bil garažni
boks v garažni hiši v soseski BS 3/2 Rapo-
va jama, in sicer garažni boks št. 190 v kleti
objekta v izmeri 12,50 m2, ter pravica sou-
porabe skupnih prostorov in naprav, ki slu-
žijo objektu kot celoti in pravico souporabe
na zemljišču, na katerem stoji garažna hiša,
ki je last dolžnika Dolenc Drago, Vojkova c.
48, Ljubljana, z dnem 10. 3. 1999 zarub-
ljen v korist upnice Kijevčanin Marije, Krim-
ska 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4.800 DEM v tolarski proti-
vrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 1999

Riz 76/99 I-365
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Riz 76/99 z dne 11. 5. 1999 je bila nepre-
mičnina, dvosobno stanovanje št. 413, z
nefunkcionalnim podstrešjem nad stanova-
njem in delom hodnika, ki se lahko uporabi
za galerijo ter teraso, tlorisne površine
60 m2, v večstanovanjski hiši Fluksova ul.
št. 3 v Mariboru, v IV. nadstropju, ki je last
dolžnice oziroma zastaviteljice Bagar Zden-
ke, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 1. 1999, z dnem 13. 5. 1999 zarublje-
na v korist upnice Krekova banka, d.d., Ma-
ribor, Slomškov trg 18, Maribor, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 4,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 1999

R 30/99 I-377
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

R 30/99 z dne 3. 3. 1999 je bila nepremič-
nina: stanovanje v stanovanjski hiši Robind-
vor 47, Dravograd, ki še ni vpisano v etažni
lastnini in se nahaja v kletni etaži (št. B) in
predstavlja solastniški delež 5,94 stotin ter
obsega 65,98 m2, od tega: kuhinja
11,03 m2, soba 21,99 m2, soba 17,58 m2,
hodnik 4,75 m2, kopalnica in WC 4,90 m2,
loža 4,46 m2 in druge prostore 1,27 m2 in
je last Merc Roberta, Šentjanž 109, Šent-
janž pri Dravogradu, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
30. 9. 1998, zarubljena v korist upnika Za-
keršnik Janka, Dovže 15, Mislinja, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 54.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 5. 1999

Rig 172/99 I-379
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 172/99 z dne 11. 5.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
7/92-15 z dne 22. 10. 1992, s prodajal-
cem TGP Pohorje, p.o., oziroma aneksu,
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št. 692/98 z dne 3. 9. 1998, s pravnim
naslednikom Terme, d.o.o., Maribor, h ku-
poprodajni pogodbi, št. 7/92-15 z dne
22. 10. 1992, last zastavnika Andreja Tum-
peja, stanujočega Štrekljeva 60, Maribor,
in sicer: etažnega stanovanja v I. nadstrop-
ju, št. stanovanja 4, v stanovanjski hiši Štre-
kljeva 60, Maribor, zgrajenega na parc. št.
1756/I pripisana k vl. št. 1892 k. o. Tezno,
zarubljena na podlagi sporazuma strank, ki
izvira iz notarskega zapisa, št. SV 230/99 z
dne 22. 3. 1999, notarja Stanislava Bohin-
ca, Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev v
višini 225.000 ATS s pp., v tolarski proti-
vrednosti, v korist zastavnega upnika Ste-
iermarkische Bank und Sparkassen, A. G.,
Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano odsvojiti in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 1999

Rig 08/99 I-380
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 08/99 z dne 14. 1.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet prodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 1. 9. 1992, last zastav-
nika Martina Pendla, stanujočega Koroška
59, Maribor, in sicer: trisobnega stanova-
nja, št. 30, v skupni izmeri 81,42 m2, v VIII.
nadstropju stanovanjskega objekta v Mari-
boru, Koroška 59, zgrajenega na parc. št.
1951 k. o. Koroška vrata, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. SV 26/99 z dne 11. 1.
1999, notarja Stanislava Bohinca, Partizan-
ska 6/II, Maribor, za terjatev v višini
10,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 724/98 I-381
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 724/98 z dne 10. 12.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet pogodbe o pristopu novega druž-
benika, št. pogodbe (brez številke) z dne
3. 12. 1993, last dolžnika Transfer, d.o.o.,
Maribor, Borštnikova 77, Maribor, in sicer:
stanovanja, št. 1, v izmeri 59,85 m2, v prit-
ličju stanovanjskega objekta v Mariboru,
Borštnikova 77, zarubljena na podlagi spo-
razuma strank, ki izvira iz notarskega zapi-
sa, št. SV 756/98 z dne 9. 12. 1998, no-
tarja Friderika Bukoviča, TPC City, Vita
Kraigherja 5, Maribor, za terjatev v višini
8,000.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
23, Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja, prepovedano odtujiti in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 732/98 I-382
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega so-

dišča, opr. št. Rig 732/98 z dne 23. 12.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z

254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je pred-
met prodajne pogodbe, št. pogodbe
7 FD/AT 87-privat z dne 6. 5. 1989, last
zastavnikov Demirja Fauzija, stanujočega
Markovičeva 15, Maribor, in sicer: lokala na
Mlinski ul. 1, Maribor, v neto izmeri
44,20 m2, na območju F, med osmi 24 in
25, na zemljišču parc. št. 112, 1121,
1126/2, 1129/2, 1131/2, 1899/3,
1900/1, 1902/1 in 1904 vse k. o. Maribor
Grad, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapi-
sa SV 765/98 z dne 10. 12. 1998, notarja
Friderika Bukoviča, TPC City, Vita Kraigherja
5, Maribor, za terjatev v višini 8,000.000 SIT
s pp., v korist zastavnega upnika Probanke,
d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 94/99 I-383
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 94/99 z dne 18. 3.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet prodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 14. 1. 1998 in aneksa,
anksa št. 1 z dne 22. 1. 1999 ter aneksa,
št. aneksa 2 z dne 10. 2. 1999, oba anek-
sa spadata k prej navedeni prodajni pogod-
bi, last last dolžnika Potepuh, d.o.o., Kam-
nica, Rošpoh 135a, Kamnica, in sicer: po-
slovno-trgovskega lokala, št. 13a v I. nad-
stropju stanovanjske stavbe na Partizanski
c. 28-30 v Maribor, v izmeri 44,50 m2, loci-
rana na zemljišču 1151 in 1152/1 oboje k.
o. Maribor Grad, zarubljena na podlagi spo-
razuma strank, ki izvira iz notarskega zapi-
sa, št. zapisa SV 136/99 z dne 17. 2.
1998, notarja Friderika Bukoviča, TPC City,
Vita Kraigherja 5, Maribor, za terjatev v viši-
ni 9,700.000 SIT s pp., v korist zastavnega
upnika Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 98/99 I-385
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 98/99 z dne 1. 3.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet prodajne pogodbe, št. pogodbe
135-034/239-96 z dne 1. 7. 1996, last
zastavnikov Stipa in Zdenke Šolaja, obeh
stanujočih Plintovec 9d, Zg. Kungota, vsa-
kega do 1/2, in sicer: poslovnega prostora,
št. P.1.04, v izmeri 88,12 m2, v pritličju
TPC City Maribor, namenjen za trgovino s
tekstilnim blagom Unlimited, zgrajenega na
parc. št. 1771 k. o. Maribor Grad, zarublje-
na na podlagi sporazuma strank, ki izvira iz
notarskega zapisa, št. SV 140/99 z dne
18. 2. 1999, notarja Friderika Bukoviča,
TPC City, Vita Kraigherja 5, Maribor, za ter-
jatev v višini 500.000 DEM s pp., v tolarski
protivrednosti, v korist zastavnega upnika
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Mari-
bor, Vita Kraigherja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 06/99 I-386
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 06/99 z dne 14. 1.

1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 12. 11.
1998, last dolžnika Mio Metal, d.o.o., Mari-
bor, Zagrebška 20, Maribor, in sicer: par-
cele št. 615, pripisane k vl. št. 1107 k. o.
Tezno, v naravi stavbišče – poslovna stavba
v izmeri 2.680 m2, oziroma poslovno-pro-
izvodno skladiščni objekt na lokaciji Za-
grebška 20, Maribor, parc. št. 615 k. o.
Tezno, vl. št. 1107, v celotni površini objek-
ta 3.281,63 m2, od tega 1.080 m2 pro-
izvodnih prostorov, 933,30 m2 pisarn,
870 m2 skladišč, 398,33 m2 skupnih pro-
storov, površina zemljišča – stavbišča po-
slovne stavbe znaša 2.680 m2, skupaj z
opremo, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
21/99 z dne 8. 1. 1999, notarja Stanislava
Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor, za terja-
tev v višini 1,000.000 DEM s pp., v korist
zastavnega upnika A banke, d.d., Ljubljana,
glavna podružnica Maribor, Razlagova 11,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 224/99 I-387
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 224/99 z dne 22. 4.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe 04/1-986/132-Ga z dne 9. 4.
1963, last dolžnika Založbe Obzorja, d.d.,
Maribor, Partizanska c. 3-5, Maribor, in si-
cer: poslovnih prostorov v I. nadstropju, s
sorazmernim deležem pripadajočih funkcio-
nalnih prostorov, ki so potrebni za normalno
uporabo predmetnega objekta oziroma pro-
storov, lociranih v I. nadstropju poslovne
stavbe v Mariboru, Partizanska c. 3-5 k. o.
Maribor Grad, zazidano stavbno zemljišče;
poslovni prostori v I. nadstropju – 9 rastrov
s stanitarijami (6–16 raster), z neto površi-
no ca. 596 m2, zarubljena na podlagi spo-
razuma strank, ki izvira iz notarskega zapi-
sa, št. SV 333/99 z dne 20. 4. 1999, no-
tarja Stanislava Bohinca, Partizanska 6/II,
Maribor, za terjatev v višini 60,000.000 SIT
s pp., v korist zastavnega upnika A banke,
d.d., Ljubljana, glavna podružnica Maribor,
Razlagova 11, Maribor.

Dolžniku je prepovedano razpolaganje s
popisano nepremičnino, ki je predmet tega
zavarovanja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 696/98 I-388
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 696/98 z dne 30. 11.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe 3771/98 z dne 12. 10. 1998,
last dolžnika Elektro Eldi, d.o.o., Maribor,
Kardeljeva 77, Maribor, in sicer: skladišč-
no-proizvodnega prostora v izmeri
172,92 m2, hodnik v izmeri 42,78 m2, te
nepremičnine predstavljajo idealni solast-
niški delež do 216/7238 celote parcele št.
80/5, vl. št. 708 k. o. Sp. Hoče; sem spa-
da tudi idealni solastniški delež parc. št.
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80/9, vl. št. 708 k. o. Sp. Hoče, do 6/100
celote, k nepremičnini sodi tudi solastništvo
skupnih delov in naprav (kotlovnica, elek-
troenergetski prostori – trafo postaja, kom-
presorska postaja, vodovodno omrežje, ka-
nalizacijski sistem s čistilno napravo, kar bo
posebej določeno s pogodbo o upravlja-
nju), zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
885/98 z dne 26. 11. 1998, notarja Stani-
slava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor, za
terjatev v višini 183.345 DEM s pp., v korist
zastavnega upnika A banke, d.d., Ljubljana,
glavna podružnica Maribor, Razlagova 11,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 132/99 I-389
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. 132/99 z dne 18. 3.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 14. 12.
1998, last dolžnika MM Hidromont, d.o.o.,
Maribor, Zagrebška 20, Maribor, in sicer:
poslovnega prostora v izmeri 97,86 m2 in
skupnih prostorov v izmeri 14,60 m2, v prit-
ličju poslovne stavbe s pripadajočim stav-
biščem 56,50 m2, poslovne stavbe, vključ-
no atrij, v Mariboru, Zagrebška 20, ki leži na
parc. št. 615, pripisana k vl. št. 1107 k. o.
Tezno, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
190/98 z dne 11. 3. 1998, notarja Stani-
slava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor,
za terjatev v višini 11,000.000 SIT s pp., v
korist zastavnega upnika Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano odsvojiti in
obremeniti, zaznamuje pa se tudi predkup-
na pravica.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 620/98 I-391
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 620/98 z dne 26. 10.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je:

– predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe 3/97-ICM/P z dne 9. 1. 1997,
last dolžnika Dodoma, d.o.o., Maribor, Parti-
zanska 13a, Maribor, in sicer: poslovnega
prostora z oznako “2-N”, v izmeri 62,235 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Partizanska c. 13a, zgrajene na
parc. št. 1206/1, pripisane pri ZK vložku št.
1262 k. o. Maribor Grad,

– predmet prodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 17. 9. 1998,
last dolžnika Dodoma, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska 13a, Maribor, in sicer: poslovnega
prostora z oznako “1-P”, v izmeri
23,945 m2, ki se nahaja v pritličju in skla-
diščnega prostora z oznako “1-K”, v izmeri
12 m2, ki se nahaja v kleti poslovne stavbe v
Mariboru, Partizanska c. 13a, zgrajene na
parc. št. 1206/1, pripisane pri ZK vložku
št. 1262 k. o. Maribor Grad,

– predmet prodajne pogodbe, št.
pogodbe 135-117/303-97 z dne 19. 11.

1997, last zastavnikov Nevenke in Jožeta
Murko, obeh stanujočih Krčevinska ul. 61,
Maribor, vsakega do 1/2, in sicer: poslov-
nega prostora, št. P.1.23, v izmeri
12,77 m2, v pritličju TPC City Maribor, zgra-
jenega na parc. št. 1771 k. o. Maribor Grad,

zarubljene na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
766/98 z dne 22. 10. 1998, notarja Sta-
nislava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor,
za terjatev v višini 6,100.000 SIT s pp., v
korist zastavnega upnika Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 84/99 I-392
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 84/99 z dne 15. 2.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je:

– predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 11. 12. 1996
in dodatka, št. dodatka (brez številke) z dne
10. 7. 1997 h kupoprodajni pogodbi, last
dolžnika ECO Oil Company, d.o.o., Mari-
bor, Tržaška c. 37a, Maribor, in sicer:

– dveh kovinskih rezervoarjev za mazut
z lovilnim bazenom,

– pripadajočega zemljišča, na katerem
stoji zgoraj navedena oprema v izmeri
750 m2, ki se nahaja na parc. št. 663, pripi-
sani k vl. št. 247 k. o. Melje,

– poslovne stavbe – strojnice oziroma
prečrpalnice mazuta v izmeri 38 m2,

– pripadajočega zemljišča – dvorišča
okoli rezervoarjev in strojnice oziroma pre-
črpalnice za mazut, parc. št. 662/3, pripi-
sana k vl. št. 247 k. o. Melje, v izmeri
1.261 m2, od tega dvorišča 1223 m2 in po-
slovne stavbe – strojnice oziroma prečrpal-
nice mazuta 38 m2,

– predmet prodajne pogodbe, št.
pogodbe 119-031/123-93-prod. z dne
30. 11. 1993, last zastavnika Wernwe Po-
tež, stanujočega Ljubljanska 27, Maribor,
in sicer: lokala, št. lokala 5, dograjen do IV.
gradbene faze v skupni izmeri 39,98 m2,
kot posamezni etažni del v objektu podzem-
na garaža, ki je nadgrajena s hotelsko-tr-
govsko poslovnim objektom v Mariboru, na
parc. št. 1767, parc. št. 1768, parc. št.
1769, parc. št. 1770 in parc. št. 1771 vse
k. o. Maribor Grad,

– predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 9. 11. 1998,
last zastavnika Nika Pauka, stanujočega Ul.
Dušana Mravljaka 8, Maribor, in sicer: tri-
sobnega stanovanja, št. stanovanja 6 v II.
nadstropju stanovanjskega bloka Kardelje-
va c. 73, Maribor, ki je zgrajen na zemljišču
parc. št. 364, pripisana k vl. št. 1301 k. o.
Sp. Radvanje, v tlorisni izmeri 70,13 m2, s
pripadajočo kletno shrambo, št. shrambe
6, v izmeri 1,80 m2,

zarubljene na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV 79/99
z dne 12. 2. 1999, notarke Marije Škovrlj,
Ul. heroja Lacka 6/II, Ptuj, za terjatev v viši-
ni 50,000.000 SIT s pp., v korist zastavne-
ga upnika Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 752/98 I-394
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. 752/98 z dne 23. 12.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št.
pogodbe (brez številke) z dne 24. 11.
1998, last dolžnika Agoon, d.o.o., Ruše,
Log 46, Ruše, in sicer: poslovne stavbe v
izmeri 919 m2 in dvorišča v izmeri 159 m2,
stoječih na parc. št. 649/3, ki se bo odpi-
sala od dosedanjega ZK vložka 242 k. o.
Melje in se bo zanjo otvoril nov ZK vložek k.
o. Melje, zarubljena na podlagi sporazuma
strank, ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
949/98 z dne 18. 12. 1998, notarja Stani-
slava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor, za
terjatev v višini 23,000.000 SIT s pp., v
korist zastavnega upnika A banke, d.d.,
Ljubljana, glavna podružnica Maribor, Raz-
lagova 11, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 680/98 I-395
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 680/98 z dne 30. 11.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je:

– predmet prodaje pogodbe, št. pogod-
be 135/081-69/97 z dne 19. 3. 1997,
last dolžnika Bekra, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 291, Ljubljana, in sicer: poslovnega
prostora št. P.1.11., namenjenega za par-
fumerijo, kozmetiko in trgovino z modnimi
dodatki v izmeri 41,42 m2, v pritličju TPC
City, na zemljišču parc. št. 1771 k. o. Mari-
bor Grad, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor,

– predmet prodajne pogodbe, št.
pogodbe 135-012/169-96-2 z dne 1. 7.
1996, last dolžnika Bekra, d.o.o., Ljublja-
na, Celovška 291, Ljubljana, in sicer: po-
slovnega prostora št. 1.1.06., namenjene-
ga za prodajo igrač, v izmeri 198,31 m2, v I.
nadstropju TPC City Maribor in poslovnega
prostora P.1.29., na zemljišču parc. št.
1771 k. o. Maribor Grad, namenjenega za
prodajo Samsonit programa, v izmeri
40,40 m2, v pritličju TPC City Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5, Maribor,

zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. SV
2278/98 z dne 5. 11. 1998, notarke Nade
Kumer, Trdinova 7, Ljubljana, za terjatev v
višini 800.000 DEM s pp., v korist zastav-
nega upnika A banke, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 58, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 654/98 I-396
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 654/98 z dne 13. 11.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet prodajne pogodbe, št. pogodbe
VEL/16 z dne 10. 7. 1998, last dolžnika
Božene Simone Beranič, stanujoče Ul. bra-
tov Berglez 6, Pragersko, in sicer: štirisob-
nega stanovanja, št. stanovanja 16, ki se
nahaja v II. in III. nadstropju stanovanjskega
objekta Veluščkova 7, Maribor, s pripadajo-
čo kletno shrambo, št. shrambe 16, pri če-
mer je obseg stanovanja razviden iz 2. čle-
na prej citirane prodajne pogodbe, št. po-
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godbe VEL/16 z dne 10. 7. 1998, vse v
velikosti 166,45 m2, kletna shramba, št.
shrambe 16 je v izmeri 4,20 m2, vse k.o.
Maribor Grad, zarubljena na podlagi spora-
zuma strank, ki izvira iz notarskega zapisa,
št. zapisa SV 475/98 z dne 10. 11. 1998,
notarja Tomislava Ajdiča, Partizanska 13a,
Maribor, za terjatev v višini 14,636.000 SIT
s p.p.. v korist zastavnega upnika Krekove
Banke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Ma-
ribor.

Dolžniku je nepremičnino, ki je predmet
tega zavarovanja prepovedano odsvojitvi in
obremeniti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 50/99 I-397
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča opr. št. Rig 50/99 z dne 29. 1.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupne pogodbe, št. pogodbe (brez
številke) z dne 16. 11. 1994, last zastavni-
ka Ernesta Spevana, stanujočega Počeho-
va 82, Pesnica, gospodarsko stanovanjske-
ga objekta – gospodarskega objekta, v iz-
meri 300,24 m2 v Mariboru, Čebelarska 18,
ki leži na parceli št. 435/21, pripisana pri
ZK vložku 11 k.o. Počehova, s pripadajo-
čim delom funkcionalnega zemljišča v izme-
ri 423,76 m2 na isti parceli, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. zapisa SV 96/99 z dne
28. 1. 1999, notarja Stanislava Bohinca,
Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev v višini
85.000 DEM s p.p.., v tolarski protivredno-
sti, v korist zastavnega upnika Nove Kredit-
ne banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 204/99 I-398
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča, opr. št. Rig 204/99 z dne 15. 4.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet kupoprodajne pogodbe, št. pogod-
be (brez števike) z dne 8. 3. 1999, last
zastavnikov Lidije Kupčič Tarkuš, stanujoče
Šolska ul. 33, Limbuš in Olge Kupčič, sta-
nujoče Pivola 65f, Hoče, vsake do 1/2, in
sicer: poslovnega lokala št. 2. 1. 6. v skup-
ni izmeri 86,37 m2, ki se nahaja v II. nad-
stropju Trgovsko-poslovnega centra City v
Mariboru, zgrajenega na parceli št. 1771
k.o. Maribor Grad s pripadajočim zem-
ljiščem in skupnimi prostori, zarubljena na
podlagi sporazuma strank, ki izvira iz notar-
skega zapisa, št. zapisa SV 340/99 z dne
13. 4. 1999, notarja Friderika Bukoviča,
TPC City, Vita Kraigherja 5, Maribor, za ter-
jatev v višini 11,000.000 SIT s p.p.., v ko-
rist zastavnega upnika Nove Kreditne banke
Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 164/99 I-399
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča opr. št. Rig 164/99 z dne 26. 3.
1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je

predmet pogodbe o uskladitvi ZK stanja z
dejanskim, št. pogodbe (brez številke) z dne
18. 3. 1999, last dolžnika Ribe Maribor,
ribogojstvo in trgovina, d.o.o., Maribor, Par-
tizanska c. 6, Maribor, in sicer: poslovni
prostor – lokal na Kardeljevi c. 69 v Maribo-
ru, v izmeri 86,20 m2, stoječ na parcelni št.
431 k.o. Sp. Radvanje, zarubljena na pod-
lagi sporazuma strank, ki izvira iz notarske-
ga zapisa, št. zapisa SV 246/99 z dne
26. 3. 1999, notarja Stanislava Bohinca,
Partizanska 6/II, Maribor, za terjatev v višini
10,000.000 DEM s p.p., v korist zastavne-
ga upnika Mariborske Hranilnice – posojil-
nice, d.o.o., Maribor, Partizanska c. 3-5,
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

Rig 670/99 I-400
Na podlagi sklepa o zavarovanju tega

sodišča opr. št. Rig 670/99 z dne 19. 11.
1998, ki ga je sodišče izdalo v skladu z
254. členom ZIZ, je nepremičnina, ki je
predmet pogodbe, št. pogodbe (brez števil-
ke) z dne 12. 11. 1993, last dolžnika Vend,
d.o.o., Ruše, Tovarniška c. 43, Ruše, in
sicer: poslovne stavbe Klub delavcev (stari
del; klet, pritličje, nadstropje – gostinski del,
nadstropje – pisarniški del in novi del; klet,
kotlovnica, pritličje), s pripadajočim funk-
cionalnim zemljiščem, vse stoječe na par-
celi št. 50, pripisani k vl. št. 1050 k.o.
Ruše, ki se nahaja v Rušah, Tovarniška c.
43, zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
844/98 z dne 17. 11. 1998, notarja Sta-
nislava Bohinca, Partizanska 6/II, Maribor,
za terjatev v višini 11,700.000 SIT s p.p.., v
korist zastavnega upnika Nove Kreditne
Banke Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 5. 1999

II R 316/99-7 I-422
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

316/99 z dne 20. 4. 1999 je bilo dvosob-
no stanovanje št. 17, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka Cesta 24,
junija 84, Ljubljana, v skupni izmeri
58,43 m2 in solastninsko pravico na skup-
nih delih, napravah in prostorih ter zem-
ljišču pripadajočem lastništvu stanovanja, ki
je last dolžnikov Medle Zdenke, Pot k sej-
mišču 21, Ljubljana in Sovič Venčeslava,
Dunajske 390, Ljubljana, vsakega do 1/2,
z dnem 10. 5. 1999 zarubljeno v korist up-
nika SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve in do
dolžnice Medle Zdenke v višini 2,378.000
SIT s p.p. in do dolžnika Sovič Venčeslava v
višini 2,619.000 SIT s p.p..”

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

II R 333/99-99 I-421
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

333/99 z dne 29. 4. 1999 je bilo trisobno
stanovanje v Ljubljani, Igriška c. 3, v izmeri
81,56 m2 v I. nadstropju stanovanjske hiše,
ki stoji na parc. št. 364, vl. št. 15, k.o.
Gradišče – predmestje I, ki je last dolžnika
Drucker Romea, Igriška 3, Ljubljana, z
dnem 7. 5. 1999 zarubljeno v korist upnika

Volksbank – Ljudska banka, d.d., Mikloši-
čeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,750.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

II R 136/99-14 I-423
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

136/99 z dne 23. 3. 1999 je bila celotna
mansarda v športno poslovnem objektu na
naslovu Kvedrova 5a, Ljubljana, stoječem
na zemljišču par. št. 8/2 vl. št. 295 k.o.,
Nove Jarše, ki je last dolžnika Cupola, pod-
jetje za promet z nepremičninami, d.o.o.,
Cesta 24. junija 23, Ljubljana, z dnem 4. 5.
1999 zarubljena v korist upnika A1, leasing
in finance, d.d., Vodovodna 93, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

II R 1408/98-13 I-426
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1408/98 z dne 4. 1. 1999 je bilo dvosob-
no stanovanje št. 5 v skupni izmeri
65,12 m2, nahajajočega se v stanovanjskem
objektu št. -3, Soseska SŠ-8/1, ležečega
na parc. št. 255/2 k.o. Dravlje na naslovu
Brilejeva 8, ki je last zastaviteljice Pavačič
Mojce, Celovška 269, Ljubljana, z dnem
18. 2. 1999 zarubljeno v korist upnika Ban-
ka Domžale, d.d., bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domža-
le, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 1999

R 18/99 I-437
Na podlagi sklepa tega sodišča R 18/99 z

dne 18. 1. 1999 in rubežnega zapisnika z
dne 3. 2. 1999 je nepremičnina dolžnika ozi-
roma zastavitelja Juvi Domžale, d.d., Dragar-
jeva 20, Domžale, in sicer stanovanjski pro-
stor 2/10 v okvirni skupni izmeri 52,76 m2 s
hrambo v kleti št. 6 izmere 3,65 m2 in parkir-
no mesto v stanovanjsko poslovni stavbi s
komercialnim imenom Malin, ki stoji na parc.
št. 95/1 in 95/3, vl. št. 554 in parc. št. 94/3,
vl. št. 998 vse k.o. Radomlje, zarubljenega v
korist upnika Banka Domžale, d.d., Domžale,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za terjatev v višini
4,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

I-441
Na podlagi sklepa tega sodišča R 62/99

z dne 15. 2. 1999 in rubežnega zapisnika z
dne 16. 3. 1999 je nepremičnina dolžnika
oziroma zastavitelja Zelko Robert, Češenik
13, Dob in Breznik Bernada, Češenik 13,
Dob, in sicer: stanovanje št. 13 v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Mi-
klošičeva 4/d, Domžale, kateri stoji na parc.
št. 4019/1 k.o. Domžale v skupni izmeri
27,77 m2 in obsega kuhinjo v izmeri
5,34 m2, sobo v izmeri 12,96 m2, hodnik v
izmeri 3,04 m2, kopalnico z WC-jem v izme-
ri 2,68 m2, shrambo v izmeri 1,17 m2 in
balkon v izmeri 2,58 m2 in predstavlja so-
lastniški delež v višini 6,16 m2 stanovanj-
skega bloka zarubljena v korist upnika Ban-
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ka Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale za terjatev v višini 3,250.000 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

R 10/99 I-443
Na podlagi sklepa tega sodišča R 10/99

z dne 11. 1. 1999 in rubežnega zapisnika z
dne 3. 2. 1999 je nepremičnina dolžnika
oziroma zastavitelja Kemični izdelki Berdajs
Sašo, s.p. Šumberška 26, Domžale, in si-
cer: dvosobno stanovanje št. 17 skupne
izmere 62,65 m2, ki se nahaja v IV. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Domžalah z
naslovom Miklošičeva 2/B ter stoji na par-
celi št. 4024 k.o. Domžale, zarubljena v
korist upnika Banka Domžale, d.d., Domža-
le, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Ljubljanska 62, Domžale za terjatev v
višini 44,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

R 144/99 I-444
Na podlagi sklepa tega sodišča R

144/99 z dne 29. 3. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 16. 4. 1999 je nepremični-
na dolžnika oziroma zastavitelja Kobilšek
Bernarda, Kamnik, Zikova ulica 6, in sicer:
nepremičnina, ki ni vpisana v Z.K. Poslovni
prostor - lokal št. 7 v skupni izmeri 56,72 m2

v pritličju objekta SPB 1/II jederni del ele-
menta E, na Ljubljanski 88, Domžale, za-
rubljena v korist upnika Banka Domžale,
d.d., Domžale, Ljubljanska 62 za terjatev v
višini 6,000.000 SIT s pripadki.

R 61/99 I-445
Na podlagi sklepa tega sodišča R 61/99

z dne 15. 2. 1999 in rubežnega zapisnika z
dne 8. 3. 1999 je nepremičnina dolžnika
oziroma zastavitelja Avsec Pavla, Vir, Zoiso-
va 27, Domžale, in sicer: eno in polsobne-
ga stanovanja v mansardi z oznako 3a/11 v
izmeri 48,11 m2 s pripadajočo shrambo v
kleti št. 11 v izmeri 3,30 m2 ter parkirnim
prostorom v poslovno stanovanjskem ob-
jektu Malin v Radomljah, ki stoji na parcelah
št. 95/1, 05/3 in 94/3, k.o. Radomlje,
zarubljena v korist upnika Banka Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
terjatev v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

R 155/99 I-446
Na podlagi sklepa tega sodišča R

155/99 z dne 7. 4. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 17. 5. 1999 je nepremični-
na dolžnika oziroma zastavitelja Pečar Slav-
ko, Miklošičeva 2d, Domžale, in sicer: dvo-
sobno stanovanje št. 3 v pritličju – element
P s površino neto 61,41 m2 in pripadajočim
kletnim prostorom št. 7, ki se nahaja v sta-
novanjskem objektu SB-4, soseska Center
IN, Domžale, ki stoji na parc. št. 6. 4022/1,
4021, 4025 k.o. Domžale, zarubljena v ko-
rist upnika Banka Domžale, d.d., Domžale,
Ljubljanska 62 za terjatev v višini 4,000.000
SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

R 19/99 I-447
Na podlagi sklepa tega sodišča R

19/99 z dne 18. 1. 1999 in rubežnega
zapisnika z dne 3. 2. 1999 je nepremični-
na dolžnika oziroma zastavitelja Avdić Ibra-
himin Avdić Mejra, oba Študljanska 22,
Domžale, in sicer: stanovanje v skupni ne-
to izmeri 26,61 m2 s souporabo kopalnice
in stranišča v stanovanjskem bloku, ki stoji
na parceli št. 350 k.o. Homec na naslovu
Pelechova 35, Preserje pri Radomljah,
zarubljena v korist upnika Banka Domžale,
d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke Ljubljanska 62, Domža-
le, za terjatev v višini 2,350.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 5. 1999

Riz 165/99 I-449
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Riz 165/99 z dne 13. 5. 1999 je bila ne-
premičnina, ki ni vpisana v E knjigo zem-
ljiške knjige tukajšnjega sodišča in obsega:
stanovanje tip mansarda 3 in garažnega me-
sta št. 3 v poslovno stanovanjskem objektu
Betnavska sever, v Mariboru, zgrajenem na
parc. 1106/1, vlož. št. 2093 k.o. Tabor, ki
je v lasti obeh dolžnikov oziroma zastavite-
ljev Rat Vesne in Čendou Danila, vsakega
do 1/2 celote na podlagi Prodajne pogod-
be z dne 2. 4. 1999, sklenjene med njima
kot kupcema in SGP Kograd GOMB IGEM
gradbeno podjetje Maribor, d.o.o., Maribor,
Preradovičeva ulica 20, kot prodajalcem, z
dnem 13. 5. 1999 zarubljena v korist upni-
ce Nova Ljubljanska Banka, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, Podružnica Mari-
bor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 1999

R 384/98 I-463
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice SKB Banke, d.d., Ajdovščina 4, p.
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Roman Ma-
vri iz Laškega do dolžnika Inka Impex,
d.o.o., Grčarjeva 5, p. Celje, je bila po
sklepu naslovnega sodišča R 384/98 z dne
27. 11. 1998 za zavarovanje denarne terja-
tve upnice do dolžnika v višini 189.500
DEM v SIT protivrednosti s pripadki v korist
upnika z rubežem dne 10. 12. 1998 usta-
novljena zastavna pravica na nepremičnini
dolžnika, ki v zemljiško knjigo še ni vpisana,
in sicer poslovnem prostoru v Nakupoval-
nem centru v Velenju št. N2 v izmeri
107,51 m2 bruto.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 10. 2. 1999

I-465
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

232/99 z dne 29. 3. 1999 je bila garso-
njera v Ljubljani, Tbilisijska ul. 20, v 1.
nadstropju stopnišča 4 št. 3, stanovanjski
blok U-1 v soseski SV-4, na parcelni št.
1637, 1638, 1639, k.o., Vič, v skupni
izmeri 30,80 m2 s pripadajočo kletjo ter
skupno pravico uporabe na skupnih delih,
prostorih in napravah hiše, ki je last dolžni-
ce Setinšek Irene, Podkraj 16, Velenje,
zarubljena v korist upnika Banka Velenje,

d.d., Rudarska c. 3, Velenje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 2,880.000 SIT
s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

II R 96/99 I-466
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub-
ljane, opr. št. SV 682/99 z dne 4. 3. 1999
in sklepa tega sodišča opr. št. II. R 96/99,
se zaradi zavarovanja upnikove denarne ter-
jatve z zastavno pravico na nepremičnini,
zarubi enosobno stanovanje v izmeri
38,27 m2, tipsko, št. 11, v II. nadstropju v
stanovanjski stavbi, v stolpiču “M”, v Ulici
XXX. divizije 20 v Luciji, stoječem na parc.
št. 2866/3 in 2866/6, k.o. Piran, pridob-
ljenem na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 8. 1985, overjene pri takrat Te-
meljnem sodišču v Kopru, Enota v Piranu,
ov. št. 742/85, dne 28. 8. 1985.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 6. 1999

II R 369/99-8 I-468
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

369/99 z dne 3. 5. 1999 so bili lokal L-5/2
v izmeri 65,91 m2 v prvi kleti, prostor v dru-
gi kleti v izmeri 26 m2 in pripadajoči garažni
prostor v objektu L-5 soseske BS 7 Beži-
grad, sedaj Bratovževa ploščad 5, s soupo-
rabo skupnih delov in naprav stavbe, ki so
last dolžnika A-Vesta, d.o.o, Bratovševa
ploščad 5, Ljubljana, z dnem 20. 5. 1999
zarubljeni v korist upnika Volksbank - Ljud-
ska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

II R 1352/98-10 I-469
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1352/98 z dne 10. 12. 1998 je bilo stano-
vanje št. 9 v II. nadstropju stanovanjske stav-
be v Ljubljani, Molniške čete 17, v izmeri
82,18 m2 s pripadajočo shrambo v kleti last
dolžnice in zastavitelja, vsakega do 1/2, z
dnem 19. 5. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,600.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

II R 1325/98-11 I-470
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1325/98 z dne 3. 12. 1998 je bilo dvo-
sobno stanovanje št. 19, v izmeri 54,80 m2,
ki se nahja v 4. nadstropju stanovanjskega
bloka na Glinškovi 19 v Ljubljani, stoječega
na parc. št. 1224/1, 1001/1 in 1002/1
vse k.o. Ježica, ki je last dolžnice Povšič
Monike, Jasen 2d, Ilirska Bistrica, z dne
6. 5. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,500.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

II R 240/99-11 I-471
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

240/99 z dne 29. 3. 1999 sta bila stano-
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vanjska enota št. 3, triinpolsobno stanova-
nje s pripadajočo shrambo št. 3 in parkirno
mesto št. 83 v prvi kleti podzemne garaže, v
skupni izmeri 111,41 m2, vse v stanovanj-
skem objektu na Metelkovi 7/a, Ljubljana,
stoječem na parc. št. 192/22 k.o. Tabor, ki
je last dolžnika Lestan Darko, Stjenkova ul.
31, Šempeter pri Gorici, z dnem 25. 5.
1999 zarubljena v korist upnika Factor ban-
ka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
6,666.666,70 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 1999

III R 32/99 I-472
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 32/99 z dne 16. 4. 1999 so bile ne-
premičnine, in sicer poslovni prostor, ozna-
čen z boks št. 5 v izmeri 205,50 m2, ki se
nahaja v poslovnem centru v Šempetru, Žni-
darčičeva 9, stoječem na parc. št. 3217/4
k.o. Šempeter s pripadajočim zemljiščem
pred poslovnim prostorom v izmerah
10,75 m × 6,51 m, kar znaša skupaj 70 m2,
ki so last dolžnika in zastavitelja Enoteks,
d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev
12, na podlagi pogodbe št. 1-PCŠ, sklenje-
ne s Primorje, d.d., Ajdovščina dne 15. 7.
1998, zarubljene v korist upnika Nove KBM
Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, za za-
varovanje denarne terjatve upnika do dolž-
nika, v znesku 14,000.000 SIT s p.p..

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 1999

III R 34/99 I-473
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 34/99 z dne 16. 4. 1999 so bile ne-
premičnine, in sicer del poslovne zgradbe,
ležeče na parc. št. 900, vl. št. 1872 k.o.
Nova Gorica, ki obsega pisarniški aneks v
pritličju in v prvi etaži v skupni izmeri
335,08 m2, skladiščno halo v izmeri
297 m2, vse v legi in izmeri, kot izhaja iz
grafične priloge, ki je sestavni del kupopro-
dajne pogodbe z dne 22. 12. 1998, na
podlagi katere je dolžnik in zastavitelj La-
borplast, d.o.o., Nova Gorica, Gortanova
35 pridobil te nepremičnine v last od Meblo
Holding, d.o.o., Nova Gorica, zarubljene v
korist upnika Nove KBM, Področje Nova
Gorica, Kidričeva 11, za zavarovanje denar-
ne terjatve upnika do dolžnika, v znesku
30,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 1999

III R 56/99 R-474
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 56/99 z dne 16. 4. 1999 so bile ne-
premičnine, in sicer poslovni prostor v 1.
nadstropju v skupni izmeri 30,30 m2, 21%
hodnika, kar predstavlja 4,18 m2, 14% hol-
la, kar predstavlja 0,83 m2 ter sanitarije št.
2 s površino 5,10 m, ki se vse nahajajo v
Poslovnostanovanjskem objektu Metulj,
Cankarjeva 60, Nova Gorica, stoječem na
parc. št. 480/1, 480/2, 516/5, 516/7,
516/8 in 516/9 k.o. Nova Gorica in so last
dolžnika MO-VE Računovodstvo in finance,
d.o.o., Nova Gorica, Ul. Gradnikove briga-
de 6, Nova Gorica, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. Metulj 7 z dne 11. 2. 1999,
sklenjene s prodajalcem Šuligoj Slavkom iz

Nove Gorice, ul. 25. maja 25, z dne 16. 4.
1999, zarubljene v korist upnika Banke Vi-
pa, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 7, za zava-
rovanje denarne terjatve do dolžnika, v zne-
sku 7,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 1999

III R 68/99 I-475
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 68/99 z dne 16. 4. 1999 so bile ne-
premičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer stavbišče s stanovanjsko hišo
na naslovu Bratov Hvalič, št. 31, Kromberk,
vrt in dvorišče, vse parc. št. 420/28, k.o.
Kromberk, ki so last dolžnikov Simčič Ro-
berta in Somčič Majde, oba iz Nove Gorice,
Rutarjeva 2, na podlagi prodajne pogodbe,
sestavljene v notarskem zapisu notarke Eve
Lučovnik iz Nove Gorice pod opr. št. SV
87/99 in sklenjen dne 28. 1. 1999 s pro-
dajalcema Bucik Marijo Frančiško in Bucik
Darkom, oba iz Nove Gorice, Marija Kogoja
37, z dne 16. 4. 1999 zarubljene v korist
upnika Nove KBM, Področje Nova Gorica,
Kidričeva 11, za zavarovanje denarne terja-
tve upnika do dolžnika, v znesku
17,000.000 SIT s p.p.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 5. 1999

Riz 244/99 I-486
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št.

Riz 244/99 z dne 3. 6. 1999 je bila nepre-
mičnina stanovanje št. 3 v izmeri 76,46 m2

v prvem nadstropju večstanovanjskega ob-
jekta v Mariboru, kateri je pripisan k pod-
vložku št. 1380/9 k.o. Maribor Grad, kate-
rega izključna lastnica je Fojtl Lučka, na
podlagi prodajne pogodbe št. ST-13/98 z
dne 16. 12. 1998, z dne 3. 6. 1999 zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisenbank Unter-
premstaetten, reg., Gen.m.b.H., Unter-
premstaetten, Avstrija za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 270.000 ATS v tolarski
protivrednosti s p.p.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 6. 1999

In 99/00014 I-535
Na podlagi izvršilnega naslova to je od-

ločbe Občinske skupnosti socialnega skrb-
stva Ravne na Koroškem št. 56/E-42/78-7
z dne 29. 3. 1978, se opravi v korist upni-
ce Rebeke Stakne, Rudarjevo 31, Črna,
Črna na Koroškem in v breme dolžnika Bran-
ka Čampa, Lentelan 14, Genk Belgie rubež
s popisom nepremičnine, ki ni vknjižena v
zemljiško knjigo, in sicer:

– dolžniku lastne nepremičnine enosob-
nega stanovanja št. 11, v skupni izmeri
34,93 m2, v stanovanjskem bloku A3, Črna
na Koroškem, stoječem na parcelni št.
259/1 in 259/2, pripisani pri z.k. vložku št.
531 k.o. Črna na Koroškem, last dolžnika,
na podlagi darilne pogodbe, opr. št. 543-97
SV z dne 27. 6. 1997, sklenjene med daro-
valko Anna Marijo Rigelnik, stanujočo Zon-
nebloemstraat 29, Genk, Belgija in dolžni-
kom.

Zapisnik o rubežu s popisom nepremič-
nine z dne 15. 6. 1999 ima pomen zaz-
nambe izvršbe v zemljiški knjigi.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 1999

Kolektivni delovni spori

I Kd 188/99 K-10
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na

podlagi 49. člena zakona o delovnih in so-
cialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
vešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagate-
ljem Sindikatom zdravstva in socialnega var-
stva Slovenije, Ljubljana, Dalmatinova 4 in
nasprotnima udeležencema Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, ter Ministrstvom za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova ul. 5, zaradi registracije
aneksa h kolektivni pogodbi.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan 8. 9.
1999 ob 12. uri, v sobi št. 14/V. nad. De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasno deski tega sodišča dne 18. 6.
1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-6003
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri

Jelšah razpisuje prosta dela in naloge
direktorja Centra za socialno delo

Šmarje pri Jelšah za dobo štirih let.
Za direktorja Centra je lahko imenovan,

kdor poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje še posebne pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo so-
cialne, psihološke, sociološke, pedagoške,
pravne ali upravne smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, opravljeno pri-
pravništvo in strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva.

Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po
objavi na naslov: Center za socialno delo
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 12, 3210
Šmarje pri Jelšah, z oznako “razpis delov-
nega mesta direktorja”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo
Šmarje pri Jelšah

Št. 323/99 Ob-6073
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana in Upravni odbor Slovenskega gospo-
darskega in raziskovalnega združenja v
Bruslju
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na podlagi sklepa Upravnega odbora
Slovenskega gospodarskega in raziskoval-
nega združenja v Bruslju z dne 26. 5. 1999,
razpisujeta mesto

svetovalca za področje znanosti,
ki bo zaposlen v Slovenskem gospodar-

skem in raziskovalnem združenju v Bruslju.
Za svetovalca za področje znanosti je

lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:

– doktorat znanosti,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na

področju raziskovalne dejavnosti,
– poznavanje evropskih raziskovalnih

programov,
– poznavanje računalniških programov in

njihova uporaba,
– znanje angleškega in še enega tujega

jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,

ki so že sodelovali v evropskih raziskovalnih
programih ali so sodelovali pri ocenjevanju
evropskih projektov.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
s pripisom: Za razpis za svetovalca za po-
dročje znanosti v Slovenskem gospodar-
skem in raziskovalnem združenju v Bruslju.

Za podrobnejše informacije glede razpi-
sa se lahko obrnete na Simono Novak, Mi-
nistrstvo za znanost in thenologijo (tel.
061/178-46-00, 178-46-82).

O izidu bodo prijavljeni kandidati ob-
veščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

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

Ob-6042
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: RS, Center vlade za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-86-49.

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

njih 12 mesecih: računalniška oprema za
delovna mesta državnih organov - na-
kup, instalacija na lokaciji državnih or-
ganov.

Ocenjena vrednost: 2.000,000.000
SIT.

3. Kraj dobave: lokacije državnih orga-
nov RS.

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

5. Morebitne druge informacije: dodat-
ne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali pre-
ko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si

RS, Center vlade za informatiko

Ob-6043

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: RS, Center vlade za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
061/178-86-49.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: mrežna, komunikacij-
ska in posebna računalniška oprema -
nakup, instalacija na lokaciji državnih
organov.

Ocenjena vrednost: 2.000,000.000
SIT.

3. Kraj dobave: lokacije državnih orga-
nov RS.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan 27. september,
1999.

5. Morebitne druge informacije: dodat-
ne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali pre-
ko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si

RS, Center vlade za informatiko

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 110-1/99 Ob-6180
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Vučja vas
- Beltinci: izgradnja AC, priključne ceste
in zahodnega kraka južne zbirne ceste
Murska Sobota:

– izgradnja trase AC z odvodnjavanjem
in opremo v dolžini 10,4 km,

– izgradnja obkanalske priključne ceste
v dolžini 2,2 km,

– izgradnja zahodnega kraka južne zbir-
ne ceste Murska Sobota v dolžini 1,2 km,

– izgradnja priključnih cest in deviacij,
– izgradnja mostov do 50 m,
– izgradnja nadvozov,
– izgradnja podvozov,
– izgradnja prepustov,
– izgradnja in prestavitev komunalne in-

frastrukture,
– regulacije vodotokov.
Ocenjena vrednost: 10.000,000.000

SIT.
3. Kraj izvedbe del: od Vučje vasi do

Beltincev.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: september
1999.

5. Morebitne druge informacije: gradnja
bo potekala fazno in etapno od leta 2000
do 2003.

Financiranje: v skladu s finančnim načr-
tom za leto 1999 je predviden domači fi-
nančni kredit (TFK1).

S to objavo je preklicana objava namere
za gradnjo podetape od Murske Sobote do
Beltincev, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
73 z dne 30. 10. 1998.

Družba za avtoceste v RS - DARS 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

Razveljavitev

Ob-6206
Razveljavljamo razpis za nabavo stabil-

nih črpalk za vodo, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4943.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za indirektni trifazni transformator-
ski števec delovne in jalovne energije, indi-
rektni trifazni transformatorski števec delov-
ne energije, polindirektni trifazni transfor-
matorski števec delovne energije, Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5460, Št. 512/1708-623 se 6.b točka
pravilno glasi:

6.b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo bo možno dobiti od 30. 6. 1999 do
2. 7. 1999 med 7. in 13. uro.

Uredništvo
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Št. 1002/23-99 Ob-6019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola, Kosovelova
22, 6310 Izola, tel. 066/647-121, faks
066/645-211.

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

3. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 155.000 litrov ekstra lah-
kega kurilnega olja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,502.000 SIT.

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

bava bo sukcesivna, in sicer za dobo enega
leta.

Predvideni čas dobave: sukcesivna do-
bava za dobo enega leta.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Izola, Kosovelova 22, Izola –
tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo od 5. 7. do vključno 16. 7. 1999,
vsak delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu
Doma upokojencev Izola.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51430-603-30806 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Doma upokojencev Izola naj-
kasneje 23. 7. 1999 do 13. ure, ne glede
na to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, 6310 Izola, z oznako “Ne od-
piraj, ponudba – javni razpis za dobavo ku-
rilnega olja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1999 ob
11. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Koso-
velova 22.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v okviru ponud-
bene dokumentacije predložiti za zavarova-
nje resnosti ponudbe veljavno bančno ga-
rancijo v višini 5% od ocenjene vrednosti
naročila.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 30 dni od
datuma izstavitve računa za izvršene do-
bave.

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:
vrsta in vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja po-
gojev in sposobnosti, je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega ali finančnega obsega javnega
naročila z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin.

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

17.
Dom upokojencev Izola

Št. 1-49/99 Ob-6020
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Nafta Lendava – sektor RPNP,
Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, faks
069/75-621.

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

3. (a) Kraj dobave: Nafta Lendava – sek-
tor RPNP, Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kompresor za zemeljski
plin.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija in navodila se lahko do-
bijo osebno v Nafti Lendava – sektor RPNP,
Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, pri Evgen
Soke, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, po
predhodnem telefonskem razgovoru.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 30. 6. 1999.

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

predložiti ponudbe: 9. 7. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Nafta Lendava – sektor
RPNP, Rudarska ul. 1, 9220 Lendava, v
zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za Vijačni kompresor”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 7. 1999 ob
12. uri, na upravi Nafte Lendava – sektor
RPNP, Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti javnega naročila, z

veljavnostjo 60 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno v
skladu s pogodbeno dogovorjenim načinom
plačila.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost
kot ponudnik, lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z za-
konom določene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 9. 7. 1999
po 13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni rok, dobavni rok, garancijski rok,
reference, dodatne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Evgen
Soke.

16., 17.
Nafta Lendava – sektor RPNP

Ob-6021
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: pisarniška oprema – III.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

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

18. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

23. 8. 1999.
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
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 14. 7. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802, ali na bla-
gajni podjetja.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 17 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 19. 7. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Pisarniška oprema –
III”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Nave-
dena mora biti tudi številka objave v Urad-
nem listu RS in predmet javnega razpisa.

(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 19. 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 javnega naročila, za
katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo 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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 7. 1999.

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

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Bogomil Jelenc, univ. dipl. inž. el., tel.
062/22-00-131, do 14. 7. 1999, od 8. do
10. ure, vsak delovnik.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d.

Št. 14/99 Ob-6022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj,
Arnače 37/c, 3320 Velenje, tel.
063/888-570.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca z javnim
razpisom brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Arnače 37/c, 3320
Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo GVC
16/25 (1+5), po tipizaciji, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

(c)

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

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

podvozje – december 1999, nadgradnja –
april 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MO
Velenje, Oddelek za zaščito in reševanje,
Kopališka 3, 3320 Velenje (Ramšak Janko).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
30. 7. 1999.

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

predložiti ponudbe: 2. 8. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: MO Velenje, Oddelek za
zaščito in reševanje, Kopališka 3, 3320 Ve-
lenje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 12. uri, MO Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba 1/27.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega razpisa mo-
ra veljati najmanj do 30. 9. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo obveznost
poravnal v roku 90 dni po prejemu blaga na
žiro račun dobavitelja. Avansi niso možni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb: 2. 8. 1999 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za ocenjevanje ponudb so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Janja Kastelic, tel. 063/856-151, int.
273.

Informacije v zvezi s tehničnimi zahteva-
mi daje Maksimilijan Pačnik, tel.
063/898-1650 ali GSM 041/776-142.

16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo

Šentilj pri Velenju

Ob-6026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra.

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

– skupina A: oprema upravne stavbe
Ortopedske bolnišnice Valdoltra,

– skupina B: telefonska centrala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naročilo vsake
posamezne blagovne skupine v celoti (sku-
pina A v celoti, skupina B v celoti ali obe
skupini v celoti).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

– skupina A: 20,500.000 SIT,
– skupina B: 8,500.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
pri Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212,
faks 066/527-185, I. nadstropje, nad dvo-
rano v začasnih prostorih uprave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure, do 24. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666, pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 7. 1999 ob 10. uri, v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 An-
karan, v zdravniški posvetovalnici, I. nad-
stropje, v diagnostičnem centru.

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

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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 23. 7. 1999.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),
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– popolnost ponudbe v okviru ponujenih
skupin A in B (izključitveni pogoj) skladno s
projektantskimi opisi in projektno dokumen-
tacijo,

– ustreznost in kvaliteta materialov, po-
vršinskih obdelav in predvidenega okovja,

– možnosti dograjevanja in dopolnitev
ponujene opreme,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave oziroma izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kom-

pleksu naročnika,
– garancijski rok,
– zagotovljen servis (izključitveni pogoj

za skupino B),
– morebitne druge ugodnosti ponudnika

(npr. ugoden kredit ponudnika),
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Ob približno enakovredni (s projektant-

skimi popisi skladnim nivojem ponujene
opreme) kvaliteti in ponudbeni ceni ima
prednost ponudnik:

– z višjim ponujenim nivojem kvalitete,
– z ugodnejšimi referencami in morebit-

nimi drugimi ponujenimi ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

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

čilu: informacije posreduje Jožef Vrčon, Or-
topedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c.
31, 6280 Ankaran, tel. 066/462-220, faks
066/527-185.

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega obsega naročila od razpi-
sanega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.

16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 7/99 Ob-6046
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: Dispanzer za študen-
te, Ob parku 5, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za študentski dis-
panzer – zobna ambulanta, zajeta v sku-
pinah:

I. zobozdravniški aparat,
II. zobozdravstvena pohištvena, ko-

vinska in ostala oprema.
(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.

Znotraj posamezne skupine mora ponu-
diti 100% razpisane vrste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,600.000 SIT.

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

I. 5,600.000 SIT,
II. 4,000.000 SIT.
4.

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

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: 14. 7. 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: 23. 7. 1999 do 9. 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:
23. 7. 1999 ob 11. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna 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, 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: 30. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– 100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba mag. Miran Žitnik,
univ. dipl. ekon., tel. 062/2286-263. Og-
led prostorov je možen po predhodni najavi
na tel. 062/227-097 – investicijsko vzdrže-
valna služba.

16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Št. 6/99 Ob-6047
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: Dispanzer za študen-
te, Ob parku 5, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za študentski dis-
panzer – ambulante medicine dela, za-
jeta v skupinah:

I. pohištvena oprema,
II. kovinska oprema,
III. medicinska oprema,
IV. tehnična oprema.
(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.

Znotraj posamezne skupine mora ponu-
diti 100% razpisane vrste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,400.000 SIT.

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

I. 7,000.000 SIT,
II. 3,900.000 SIT,
III. 13,600.000 SIT,
IV. 900.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 9. 1999.
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: 14. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
št. 51800-603-31999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 7. 1999 do 9. 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:
23. 7. 1999 ob 10. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna 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, 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 – 90%,
– rok dobave – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba mag. Miran Žitnik,
univ. dipl. ekon., tel. 062/2286-263. Og-
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led prostorov je možen po predhodni najavi
na tel. 062/227-097 – investicijsko vzdrže-
valna služba.

16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Ob-6146
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Komenskega 12, Ljubljana,
13-10-094.

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

3. (a) Kraj dobave:
pod A) Oprema za Dom Vojsko – Vojsko

21, 5280 Idrija;
pod B) Oprema za dopolnitev potreb do-

mov – navedeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
A) Oprema za Dom Vojsko

1. drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje,

2. druga športna oprema,
3. oprema za življenje v naravi;

B) Oprema za dopolnitev potreb domov
1. gumijasti čolni z opremo (raft, 9

oseb),
2. športna oprema in oprema za živ-

ljenje v naravi,
3. učna oprema za naravoslovje,
4. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje,
5. terensko vozilo 1700 ccm,
6. oprema za vzdrževanje doma in

njegove okolice,
7. postavitev fasadne zunanje plezal-

ne stene dimenzij 6m x 9m,
8. postavitev trostrane prostostoječe

plezalne stene (metalna konstrukcija, vo-
doodporna obloga, višine 7m do 9 m,

9. dva osebna računalnika s tiskal-
nikom.

(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 posamezne
dele naročila, po točkah, kot je navedeno v
3. (b) točki te objave.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,670.000 SIT.

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

A) Oprema za Dom Vojsko:
1. drobni inventar in učni pripomočki

za naravoslovje – 1,100.000 SIT,
2. druga športna oprema –

4,100.000 SIT,
3. oprema za življenje v naravi –

1,320.000 SIT,
B) Oprema za dopolnitev potreb domov:

1. gumijasti čolni z opremo (raft, 9
oseb) – 1,800.000 SIT,

2. športna oprema in oprema za živ-
ljenje v naravi – 3,500.000 SIT,

3. učna oprema za naravoslovje –
2,000.000 SIT,

4. drobni inventar in učni pripomočki
za naravoslovje – 350.000 SIT,

5. terensko vozilo 1700 ccm –
1,800.000 SIT,

6. oprema za vzdrževanje doma in
njegove okolice – 2,400.000 SIT,

7. postavitev fasadne zunanje plezal-
ne stene dimenzij 6m x 9m – 1,800.000
SIT,

8. postavitev trostrane prostostoječe
plezalne stene (metalna konstrukcija, vo-
doodporna obloga, višine 7m do 9 m) –
2,500.000 SIT,

9. dva osebna računalnika s tiskalni-
kom – 600.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave: 20. 8. 1999, ple-
zalne stene – 30. 9. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 8. 1999, plezalne stene 30. 9. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumetacijo: Cen-
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo,
Irena Škorjanc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 26. 7.
1999 proti dokazilu o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo  (številka  bančnega  raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT je potrebno nakazati pred dvi-
gom dokumentacije virmansko na žiro ra-
čun št. 50100-603-43666 z navedbo šte-
vilke javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 26. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, taj-
ništvo, Irena Škorjanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 7. 1999
ob 12. uri na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti
ponudbe je brezpogojna bančna garancija,
plačljiva na prvi poziv, v znesku 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, za katerega je ponudnik stavil
ponudbo; trajanje veljavnosti garancije: 3. 9.
1999.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik bo
plačal za dobavljeno blago v 90 dneh od
dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pooblastilo
enemu ponudniku za dajanje in sprejema-
nje pravno upoštevnih izjav za celotno sku-
pino udeležencev, izjava o solidarni odgo-
vornosti nasproti naročniku.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
sposobnost bo priznana ponudnikom, ki so
samostojni podjetniki ali gospodarske druž-
be, ki so registririrane za dejavnost, ki je
predmet razpisa in imajo za opravljanje te

dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter iz-
polnjujejo finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 26. 7. 1999 od
12. ure naprej.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference – 30%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

– 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: eventualni ponudniki dobijo druge in-
formacije vsak dan od objave javnega razpi-
sa, na tel. 061/13-43-402 oziroma na na-
slovu: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana.

16., 17.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Št. 68/99 Ob-6147
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenska kinoteka Ljubljana, Miklo-
šičeva cesta 38, Ljubljana, telefaks
133-02-79.

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: naprava za čiščenje fil-
mov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se mora potegovati za celotno na-
ročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

15. september 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venska kinoteka Ljubljana, Miklošičeva ce-
sta 38, Ljubljana, 4. nadstropje, soba št.
65, (Marjan Rozman), na podlagi dokazila o
vplačilu in po enodnevni predhodni najavi
po telefaksu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 19. julija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija bo na razpolago za 10.000
SIT. Način plačila je negotovinski, z virman-
skim nalogom ali položnico, na žiro račun
št. 50100-603-403290, s pripisom “razpi-
sna dokumentacija“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. julija 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Slovenska kinoteka Ljubljana,
Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, 4. nadstrop-
je, soba št. 65, (Marjan Rozman). Ponudbe
morajo biti v zaprtih ovitkih z naslovom naroč-
nika, označenih z napisom: “Ne odpiraj, po-
nudba“ – Ponudba za razpis za napravo za
čiščenje filmov. Na hrbtni strani ovitka mora
biti napisan polni naslov pošiljatelja.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. julij 1999 ob 14. uri, Slovenska kinote-
ka Ljubljana, Miklošičeva cesta 38, Ljublja-
na, 4. nadstropje, soba št. 65.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od vrednosti javnega raz-
pisa, veljavna do podpisa pogodbe in izroči-
tve garancije za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna, zakonom o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna in pravilnikom o spremem-
bah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki smejo
umakniti ponudbe do poteka roka za odda-
jo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
ponudbe, gospodarska ugodnost ponudbe,
tehnološke značilnosti naprave, kakovost
naprave, plačilni pogoji, druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Marjan
Rozman, ki mu pisna vprašanja lahko spo-
ročite na telefaks 133-02-79.

16., 17.
Slovenska kinoteka Ljubljana

Št. 40305-0112/99 Ob-6161
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: notranja oprema v novi
osnovni šoli Brinje v Grosupljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz 3. (a) točke.

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
64,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je oktober 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290

Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. avgusta
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): mate-
rialne stroške dokumentacije v višini 5.000
SIT kandidati plačajo pri blagajni Občine
Grosuplje ali na žiro račun proračuna Ob-
čine Grosuplje št. 50130-630-810272
sklic 1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 30. avgust 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: notranja oprema v novi šoli v
Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bo-
do poslane po pošti ali dostavljene po pre-
teku razpisnega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. avgusta 1999 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-
stropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpi-
ranja predložiti komisiji pisno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 30. avgusta 1999
po 9.30.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

20%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
določiti eventualno manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od podpisa pogodbe ter sam

izbrati podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s
podizvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj
sam. V navedenih primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 15. avgusta
1999. Odgovori, pomembni za vse ponud-
nike, bodo poslani na naslove vseh ponud-
nikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, In-
ženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221 226.

16., 17.
Občina Grosuplje

Št. 40305-0114/99 Ob-6162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema kuhinje v novi
osnovni šoli Brinje v Grosupljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz 3. (a) točke.

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
16,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je oktober 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. avgusta
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): material-
ne stroške dokumentacije v višini 5.000 SIT
kandidati plačajo pri blagajni Občine Gro-
suplje ali na žiro račun proračuna Občine
Grosuplje št. 50130-630-810272 sklic
1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 30. avgust 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
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stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: oprema kuhinje v novi šoli Brinje
v Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. avgusta 1999 ob
11. uri v sejni sobi Občine Grosuplje
(II. nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem od-
piranju ponudb, morajo ob pričetku javne-
ga odpiranja predložiti komisiji pisno poob-
lastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 30. avgusta 1999
po 9.30.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

20%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
določiti eventualno manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od podpisa pogodbe ter sam
izbrati podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s
podizvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj
sam. V navedenih primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 15. avgusta
1999. Odgovori, pomembni za vse ponud-
nike, bodo poslani na naslove vseh ponud-
nikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, In-
ženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221 226.

16., 17.
Občina Grosuplje

Št. 40305-0111/99 Ob-6163
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema športne dvorane
pri novi osnovni šoli Brinje v Grosup-
ljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz 3. (a) točke.

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
75,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je oktober 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. avgusta
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): materialne
stroške dokumentacije v višini 5.000 SIT kan-
didati plačajo pri blagajni Občine Grosuplje ali
na žiro račun proračuna Občine Grosuplje št.
50130-630-810272 sklic 1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 30. avgust 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: oprema športne dvorane pri novi
šoli v Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. avgusta 1999 ob
10. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-
stropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpira-
nja predložiti komisiji pisno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 30. avgusta 1999
po 9.30.

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

– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del

20%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje do-
ločiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
odstopiti od podpisa pogodbe ter sam izbrati
podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s podi-
zvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj sam. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 15. avgusta
1999. Odgovori, pomembni za vse ponud-
nike, bodo poslani na naslove vseh ponud-
nikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, In-
ženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221 226.

16., 17.
Občina Grosuplje

Št. 40305-0116/99 Ob-6164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

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

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zunanja oprema pri novi
osnovni šoli Brinje v Grosupljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz 3. (a) točke.

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
11,000.000 SIT.
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(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je oktober 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa januar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. avgusta
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): mate-
rialne stroške dokumentacije v višini 5.000
SIT kandidati plačajo pri blagajni Občine
Grosuplje ali na žiro račun proračuna Ob-
čine Grosuplje št. 50130-630-810272
sklic 1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 30. avgust 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: Zunanja oprema pri novi šoli Brin-
je v Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. avgusta 1999 ob
12. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-
stropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpira-
nja predložiti komisiji pisno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% ponudbene vred-
nosti, ki mora veljati najmanj 90 dni od datu-
ma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 30. avgusta 1999
po 9.30.

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

– ponudbena cena 70%,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
20%,

– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
določiti eventualno manjši obseg del od raz-
pisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva
ali odstopiti od podpisa pogodbe ter sam
izbrati podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s
podizvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj
sam. V navedenih primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 15. avgusta
1999. Odgovori, pomembni za vse ponud-
nike, bodo poslani na naslove vseh ponud-
nikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, In-
ženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221 226.

16., 17.
Občina Grosuplje

Ob-6178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19, št.
faksa: (061) 446-480.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Termoelek-
trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., (TE-TOL),
Toplarniška 19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobave in storitve za za-
menjavo telefonske centrale v Termoe-
lektrarni Toplarni Ljubljana (dobava
EISDN telefonske centrale in telefonskih
aparatov ter pripadajoče storitve).

(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 mio
SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., taj-
ništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana,
Toplarniška 19.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. julija do
vključno 9. julija 1999 od 10. do 12. ure z
dokazilom o plačilu.

(c) Znesek in način plačil za razpisno do-
kumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
TE-TOL št. 50103-601-16504.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sek-
torja, 1000 Ljubljana, Toplarniška 19.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. avgust 1999 ob 11. uri v veliki sejni
sobi TE-TOL Ljubljana, Ljubljana, Toplar-
niška 19.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od skupne ponudbene
cene. Naročnik bo ponudnikom vrnil banč-
no garancijo po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom odnosno ob izteku roka
njene veljavnosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

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:
razvidne iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 1999 (45
dni od odpiranja ponudb).

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

15. 16. 17.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o., Ljubljana

Ob-6179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za izbiro izvajalcev.

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

no dobaviti: drobni kuhinjski inventar
I. skupina: količina
– kozarci za belo vino, pecljati 100
– kozarci za rdeče vino, pecljati 100
– krožnik, plitvi, 25-26 cm 3000
– krožnik, desertni, 19 cm 3000
– skodelica za juho, 0,4 l 3000
– skodelica za enolončnico, 2000

0,8 - 11
– skodelica za solato 0,6 l 3000
– skodelica za belo kavo s 100

podstavkom
– skodelica za napitke inox 2000

0,35 l
II. skupina: količina
– nož 5000
– vilica 2000
– žlica 2000
– nož kuhinjski ozki, 26 cm 20
– nož mesarski široki, 26 cm 50
– nož kuhinjski široki, 23 cm 50
– nož kuhinjski široki, 36 cm 34
– lopatica – paleta slaščičarska 34
– mešalka kotlovna dolžine 1 m 5
– zajemalka 0,5 l 100
– zajemalka 0,3 l 100
– zajemalka 0,2 l 100
– penovka s cedilom, 12 cm 50
– lopatica za prilogo, pravokotna, 50

7,5 – 10 cm
– prijemalka za meso 100
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– prijemalka za pecivo 100
– klešče za prilogo 50
– lonec s pokrovko, 3 l 5
– lonec s pokrovko, 20 l 5
– lonec s pokrovko, 40 l 3
– kozica s pokrovko, 20 l 5
– kozica s pokrovko, 40 l 3
– posoda Belmarie (Chafting- 3

2 delni)
– posoda za napitke, 5 l 1
– posoda za napitke, 10 l 2
III. skupina količina
– posoda za transport in 26

shranjevanje hladnih jedi, s
pokrovom, ca. 80 l

– posoda za transport in 46
shranjevanje hladnih jedi, s
pokrovom, ca. 45 l

– posoda za transport in 56
shranjevanje hladnih jedi, s
pokrovom, ca. 30 l

– voziček za odpadke, s 34
pokrovom, ca. 130 – 150 l

– posoda za smeti z vloženim 80
vedrom in pedalko, 30 l

– posoda z ročaji za meso 300
IV. skupina količina
– komplet vojaškega jedilnega 5600

pribora: žlica, vilica, nož
c) Ponudnik se lahko poteguje za naro-

čilo posameznih skupin.
č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

25,300.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost po posameznih

skupinah:
I. skupina: ca. 10,000.000 SIT,
II. skupina: ca. 4,200.000 SIT,
III. skupina: ca. 5,500.000 SIT,
IV. skupina: ca. 5,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu z pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

november 99.
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
razpisno dokumentacijo: 29. 7. 1999.

c) Znesek in način plačil za razpisno do-
kumentacijo: 5000 SIT z virmanom (z na-
vedbo polnega naslova in št. javnega razpi-
sa MORS BO 45/99), na račun št.
50100-637-55216.

7. a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 2. 8. 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.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 3. 8. 1999 ob 9. uri, na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo, brezpogojno in plač-
ljivo na prvi poziv v višini 5% od skupne
ponudbene vrednosti, ki mora biti veljavna
120 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja 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: 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:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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): po-
nudbena cena 100%.

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

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

Razveljavitev
Ob-6207

Razveljavljamo razpis za izdelavo črpa-
lišča na k. – 12 pri jašku Hrastnik 2, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 4. 6.
1999, Ob-4689.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 404-08-56/99 Ob-6023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, kontakt-
na oseba Igor Založnik, elek. teh., tel.
061/171-2110 in faks 061/171-1637.

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

3. Kraj izvedbe del: objekti Slovenske
vojske po Republiki Sloveniji.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
bira izvajalca brez omejitev za izvajanje
strelovodnih meritev ter popravilo
obstoječe strelovodne napeljave na
objektih Ministrstva za obrambo
(MORS/BO-G16/99).

Ocenjena vrednost vseh del je
13,000.000 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:

3. OpP SV – 32. PV TP:

Vojašnice: Novo mesto – Bršljin; No-
vo mesto – Jedinščica; Novo mesto – Po-
ganci; Cerklje ob Krki – Gazice; Črnomelj –
Lokve; Črnomelj – Talčji vrh in Ribnica –
Ugar.

Ocenjena vrednost del: 9,300.000 SIT.
3. OpP SV – 37. PV TP:
Vojašnice: Maribor – Pivola; Sloven-

ska Bistrica – Ložnica; Ptuj; Kidričevo; Mur-
ska Sobota in Murska Sobota – Berek.

Ocenjena vrednost del: 2,400.000 SIT.
3. OpP SV – 38. PV TP:
Vojašnice: Celje; Zaloška Gorica in

Celje – Bežigrad.
Ocenjena vrednost del: 1,300.000 SIT.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne, ponudnik mora obvezno po-
nuditi predloženo varianto iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: za izvedbo
vseh del je predvideno 60 koledarskih dni,
oziroma pričetek del je predviden 13. 9.
1999 in dokončanje del 11. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MORS, Uprava za gradbene, stanovanjske
in splošne zadeve, Kardeljeva ploščad 21,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Igor Za-
ložnik, elek. teh., tel. 061/171-2110, v pi-
sarni št. 215/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo 12. 7.
1999, v času od 9. do 12. ure, s predhod-
nim virmanskim vplačilom 10.000 SIT na
ŽR MORS: 50100-637-55216.

Virmansko plačilo mora ponudnik izvršiti
do 8. 7. 1999, kopijo vplačila pa posredo-
vati naročniku po faksu 061/171-1637, do
8. 7. 1999 do 24. ure.

Zastopniki ponudnikov, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije, morajo obvezno pre-
dati naročniku pooblastilo o zastopanju po-
nudnika in original izvoda virmana, kot do-
kaz o vplačilu zahtevanih 10.000 SIT za
kritje stroškov izdelave razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 10.000 SIT
na ŽR MORS 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti najkasneje do 5. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je treba predložiti
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, v spre-
jemno pisarno – vložišče, tel.
061/171-2389, faks 061/131-8164.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj”
v desnem zgornjem delu kuverte, “Ponudba
MORS/BO-G16/99” v sredini kuverte in
“komisija s področja J/N gradbenih stori-
tev” v spodnjem desnem kotu kuverte.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1999 ob
10. uri, na naslovu: MORS, UGSSZ, Karde-
ljeva ploščad 21, v sejni sobi št. 327/III,
kontaktna oseba Igor Založnik, elek. teh.,
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tel. 061/171-2110. Odpiranje ponudb vo-
di komisija za javna naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti del, kot jam-
stvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil
pogodbo z naročnikom. Bančna garancija mo-
ra biti veljavna najmanj 90 dni, šteto od dneva
odpiranja ponudb, to je do 9. 11. 1999.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glede financiranja ni pogojev. Plačilo izve-
denih del bo izvajano na podlagi izstavljenih
mesečnih situacij v roku 30 dni od dneva
potrditve s strani naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skle-
niti pogodbo o skupnem nastopanju. Ome-
njeni dokumenti so sestavni del ponudbe.

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:
ponudnikom bo priznana sposobnost, koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih,
poravnanih obveznostih in zakonitem po-
slovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za predajo
ponudb, to je po 12. uri, dne 5. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
(cena in rok izvedbe), kriteriji in način oce-
njevanja ponudbo so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o JN na naslovu: MORS, UGSSZ,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri
kontaktni osebi Igor Založnik, elek. teh.,
tel. 061/171-2110, od 13. 7. 1999 do
2. 8. 1999, od 8. do 9. ure, oziroma po
predhodnem telefonskem dogovoru.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava za omenjeno javno
naročilo.

Ministrstvo za obrambo

Št. 607-3/99-21303 Ob-6024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78,
4270 Jesenice, 064/864-573.

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

3. Kraj izvedbe: Gledališče Toneta Ču-
farja, Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja in rekonstrukcija dvorane in obnova
ter preureditev stranskih prostorov Gle-
dališča Toneta Čufarja, Trg Toneta Ču-
farja 4, Jesenice, ocenjena vrednost celo-
te je 45,000.000 SIT, ocenjena vrednost
posameznih delov je:

– obrtniško-gradbena
dela 8,000.000 SIT,

– strojne instalacije 13,000.000 SIT,
– elektro instalacije 12,000.000 SIT,
– montaža in dobava

opreme 12,000.000 SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo
ponudbe za vsak posamezni sklop del, na-
veden v točki 4.a) ali za celoto.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 1. 9.
1999, dokončanje del 15. 10. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Jesenice, Titova 78, tajništvo župana,
soba št. 30, telefon št. 064/877-030.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati proti plačilu do dne
16. 7. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 30.000 SIT. Znesek je potrebno
virmansko nakazati na žiro račun Občine
Jesenice, na številko: 51530-630-50155,
sklicevanje na številko 7130071.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 2. 8. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta m.
Tita 78, 4270 Jesenice, soba št. 1 - spre-
jemna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ponudbe se bodo odpirale dne 2. 8. 1999,
ob 12.30, v konferenčni sobi Občine Jese-
nice, Cesta m. Tita 78, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od vrednosti javnega raz-
pisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 60 dni po izstavitvi ustreznega do-
kumenta.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje, z opredelitvijo in pooblasti-
lom vodilnega partnerja.

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

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po preteku
roka za predložitev ponudb, določenega v
točki 8.a).

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
80%, rok izvedbe 20%.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 36 z dne
14. 5. 1999.

Občina Jesenice

Št. 104604/99 Ob-6028
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., Koroška 37b, 3320 Velenje,
063/855-796, tel. 063/856-251.

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

3. Kraj izvedbe del: Staro Velenje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja obstoječega sekundarnega toplovod-
nega omrežja iz TPP 418 veja A, Staro
Velenje.

Ocenjena vrednost del za:
– gradbena dela: 4,150.000 SIT,
– strojna dela: 4,350.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 6. september 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 27. septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. ju-
lija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 27. julij 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. julij 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 35%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 15%,
– reference  –  potrjene  od  investitor-

jev: 15%,
– rok izvedbe: 15%,
– kakovost terminskega plana: 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji, št. R-7/99-T, julij 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Zo-
ran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,

Velenje

Št. 104604/99 Ob-6029
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, faks
063/855-796, tel. 063/856-251.

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: rekon-
strukcija toplotne postaje TPP 106 za
objekt samski dom – Gradis ter naselje
stanovanjskih hiš med Aškerčevo in Ker-
snikovo ulico.

Ocenjena vrednost del za:
– TPP 106 A:

– strojna dela: 8,000.000 SIT,
– elektro dela: 1,200.000 SIT.

– TPP 106 B:
– strojna dela: 8,100.000 SIT,
– elektro dela: 1,200.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 18. avgust 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 8. septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 16. ju-
lija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 26. julij 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. julij 1999 ob 12.30, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 45%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 10%,
– reference  –  potrjene  od  investitor-

jev: 15%,
– rok izvedbe: 10%,
– kakovost terminskega plana: 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji, št. R-7/99-T, junij 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Zo-
ran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,

Velenje

Št. 104604/99 Ob-6030
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, faks
063/855-796, tel. 063/856-251.

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

3. Kraj izvedbe del: Šoštanj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija toplotne postaje TPP 318 Šoštanj,
Osnovna šola Karel Destovnik Kajuh.

Ocenjena vrednost del za:
– elektro dela: 1,430.000 SIT,
– strojna dela: 12,880.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 4. avgust 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 25. avgusta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-

munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 16. ju-
lija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. julij 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. julij 1999 ob 11.30, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 45%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 10%,
– reference  –  potrjene  od  investitor-

jev: 15%,
– rok izvedbe: 10%,
– kakovost terminskega plana: 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji, št. R-8/99-T, junij 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Zo-
ran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,

Velenje

Št. 104604/99 Ob-6031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, 3320 Velenje, faks
063/855-796, tel. 063/856-251.

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: sanaci-
ja trocevnega toplovodnega omrežja
med Prešernovo in Jenkovo cesto v Ve-
lenju.
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Ocenjena vrednost del za:
– strojna dela: 3,700.000 SIT,
– gradbena dela: 4,800.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 16. avgust 1999.

Naročnik pričakuje, da bodo dela zaklju-
čena do 10. septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška 37b, 3320
Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. ju-
lija 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 10.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. julij 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Služba za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. julij 1999 ob 11.30, v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po izteku razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeno v 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:
kot v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 45%,
– plačilni pogoji: 15%,
– garancijska doba: 10%,
– reference  –  potrjene  od  investitor-

jev: 15%,
– rok izvedbe: 10%,
– kakovost terminskega plana: 5%.
Kriteriji so razvidni v razpisni dokumenta-

ciji, št. R-10/99-T, junij 1999.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-
je Velenje, d.o.o., Služba za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, 3320 Velenje, Zo-
ran Rodič.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,

Velenje

Št. 382/99 Ob-6032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o.,

Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika, tel.
068/63-70-00, faks 068/63-70-11.

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

3. Kraj izvedbe del: k.o. Podzemelj,
agromelioracijsko območje Kapljišče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: agro-
melioracijska dela:

– splošno planiranje terena,
– ureditev in izkop odprtih jarkov za

zbiranje meteorne vode,
– izvedba cevnih betonskih prepu-

stov,
– ureditev in postavitev poljskih poti,
– podrahljevanje in založno gnojenje,
na površini 66 ha.
Ocenjena vrednost celote agromeliora-

cijskih del je 13,001.300 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. 8.
1999, zaključek 30. 10. 1999. Začetek ozi-
roma dokončanje, kakor tudi sama izvedba
agromelioracijskih del je v odvisnosti od Re-
publike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano – javni razpis za zbi-
ranje prispevkov iz nepovratnih sredstev iz
naslova intervencij za celostno urejanje po-
deželja in obnovo vasi za leto 1999 – javni
razpis VII (Ur. l. RS, št. 31/99). Kolikor
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano vlogi ne bo ugodilo, se dela v pred-
metu javnega naročila ne bodo izvajala.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o., Cesta
15. brigade 2, 8330 Metlika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
zati na žiro račun KZ Metlika,
52130-601-4515.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 26. 6.
1999 do 10. ure dopoldan.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijska zadruga Metlika,
z.o.o., Cesta 15. brigade 2, 8330 Metlika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 12. uri, na sedežu KZ Met-
lika.

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 situacijah glede na priliv sredstev iz

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

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: 15. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bodo opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo pri kontaktni
osebi inž. Jože Nemanič, tel. 068/63-70-14,
vsak dan med 10. in 12. uro.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Kmetijska zadruga Metlika, z.o.o.

Št. 408-308/60-99 Ob-6033
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt Policijske po-
staje Ravne na Koroškem, in sicer:

– prostori za pridržanje,
– dežurni in poslovni prostori.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija objekta Policijske postaje Ravne
na Koroškem obsega naslednja dela:

1. gradbena dela (rušitvena dela, zi-
darska dela),

2. obrtniška dela (krovsko kleparska
dela, mizarska dela, ključavničarska dela in
aluminij, električna vrata, steklarska dela,
tlakarska dela, keramičarska dela, slikople-
skarska dela),

3. instalacije (strojne instalacije, elek-
troinstalacije).

Skupna ocenjena vrednost naročila zna-
ša 38,500.000 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 vse sklope (1, 2 in 3) v
kompletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti
za izvajanje del posameznega sklopa ali za
izvajanje posameznih del iz posameznega
sklopa.

(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
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začetka izvedbe vseh del je 18. 8. 1999,
dokončanja pa 10. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade. Kontaktna oseba je Jani Topo-
lovec, tel. 061/172-4743.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, na
račun številka 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-60-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 2. 8. 1999 ob 13. uri, na Visoki
policijski-varnostni šoli, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva, ko naročnik uradno prejme si-
tuacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbenih del, obrtniških del ter strojnih in
elektroinstalacijskih del za adaptacijo ob-
jekta Policijske postaje Ravne na Ko-
roškem, v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov ter reference ponudnika in morebitne-
ga podizvajalca.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 35 točk, za finanč-

no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk ter za reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 126 Ob-6034
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka
15, Ljubljana, faks 061/222-946, tel.
222-930.

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

3. Kraj izvedbe del: Gregorčičeva 3a,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja delovnih in skladiščnih prostorov
Mestnega muzeja Ljubljana na Gregor-
čičevi 3a, Ljubljana. Ocenjena vrednost
del je 85,000.000 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: predviden pri-
četek del je september 1999, dokončanje
april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Andreja Kovač,
tel. 222-930 ali 126-35-67, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro. Dokumentacijo bo
možno dvigniti od 9. 7. 1999 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
5.000 SIT na ŽR št. 50100-603-40477,
sklic na številko 00 5001, Mestni muzej
Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do torka, 10. 8. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestni muzej Ljubljana, Gos-
poska 15, 1000 Ljubljana. Ponudba mora
biti predložena v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ponudba za sanacijo delovnih in skla-
diščnih prostorov JR 2/99 – Ne odpiraj”.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 10. 8.
1999 ob 10.15, na upravi muzeja, Gospo-
ska 15, Ljubljana, pritličje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti ponud-
be, veljavno do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahtev.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 10. 1999.

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

– ponudbena cena – 50%,
– reference – 25%,
– kadrovska zasedba – 25%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije (razen splošnih)
morajo ponudniki zahtevati v pisni obliki.

Ponudniki bodo o izidu naročila obvešče-
ni v zakonitem roku.

17., 18.
Mestni muzej Ljubljana

Ob-6035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova 1, 3212 Voj-
nik, faks 063/772-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Lemberg pri Voj-
niku.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija graščine Lemberg.

Gradbeno-obrtna in instalacijska dela v
ocenjeni vrednosti 10,5 mio SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 8.
1999 do 1. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT z virmanom na ŽR št.
50700-695-5145, pred dvigom dokumen-
tacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 10. uri, Občina Vojnik, Ker-
šova 1, 3212 Vojnik – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek garancije za resnost ponudbe 10%
ponudbene vrednosti za čas 3 mesece.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v valuti plačila 60
dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 30. 7. 1999 po
8. uri.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena (60%),
rok (15%), usposobljenost (15%), referen-
ce (10%)).

16., 17., 18.
po pooblastilu Občine Vojnik

Navor, d.o.o., Celje

Št. 414-10-42/99 Ob-6036
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Markovci, Markovci 33,
2281 Markovci, tel. 062/787-68-10, faks
062/787-68-11.

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

3. Kraj izvedbe del: občina Markovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja in obnova lokalnih cest na območju
občine Markovci, orientacijska vrednost je
25,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja
pa v štirih mesecih od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za stroške razpisne doku-
mentacije).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati v roku 10 dni od
objave tega razpisa, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: strošek 6.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki plačajo z virmanom
na ŽR občine, št. 52400-630-000-0020855,
z namenom nakazila: javni razpis – izgradnja
in obnova cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Občinska
uprava, Markovci 33, 2281 Markovci.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
obnovo cest na območju občine Markovci”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Občina
Markovci, Markovci 33, 2281 Markovci, od-
piranje ponudb vodi strokovna komisija Ob-
čine Markovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 7. 1999, po
14. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Markovci, Občinska uprava,
kontaktna oseba Sonja Ciglar, tel.
062/787-68-10.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

17., 18.
Občina Markovci

Št. 8120/1999/1600 Ob-6050
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdri-
hova 2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. Kraj izvedbe del: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

4. (a), (b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: na-
ročnik bo sprejel le celovito ponudbo.

Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek avgu-
sta 1999, konec oktobra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22, Mojca Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure, do vključno 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 46.860 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 7. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 5% ocenjene vrednosti naročila, banč-
na garancija za resnost ponudbe, trajanje
veljavnosti 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo po izstavljenih in potrjenih si-
tuacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti dokumente v
skladu s ponudbeno dokumentacijo, ki jo
dvigne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena 55%, plačilni pogoji 5%,
ISO standard 2%, reference ponudnika
38%. Merila so podrobno prikazana v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Smiljan Zavrtanik, tel. 065/129-61-21.

17., 18.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 2.0.2320/99 Ob-6069
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/291-48-22.

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 delov,
ki se bodo oddajali posamično: izdelava
cestnega mostu čez reko Voglajno (AB
okvir na Benotto pilotih) v km 0,4+85.94
povezovalne ceste Retmajer, oziroma v
km 538-715 železniške proge.

Ocenjena vrednost del je 18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni čas
izvedbe del je 2,5 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11,
1506, kontaktna oseba je Irena Zore, tel.
061/29-14-592.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
20.000 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 28. 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 dne 28. 7. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic
(steklena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51-53 / 2. 7. 1999 / Stran 3583

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene vrednosti in mora veljati do pote-
ka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– nižja ponudbena cena: 40%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev: 30%,
– krajši rok dokončanja del: 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6070
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: čistilna naprava
Škofja vas/Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja čistilne naprave: gradbena dela,
elektroinštalacijska dela, strojno-monta-
žerska dela.

Vrednost 180,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu, variant ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 1999, rok izvedbe: konec leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji, od dneva te obja-

ve pa do vključno 23. 7. 1999 med 8. in
10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 20.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 8. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Čistilno na-
pravo Škofja vas – gradbena dela”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 4. 8.
1999, ob 9. uri.

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 5.000,000
SIT.

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. 063/425-03-15.

Dodatne informacije: investicijo sofinan-
cira MOP.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

18.
Mestna občina Celje

Ob-6071
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: izgradnja kanalizaci-
je v Levcu, dokončanje J kraka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja J kraka kanalizacije 600 m kanala
premera 30 in 40 cm.

Vrednost 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: delo se odda v kom-
pletu, variantna izbira cevnega materiala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 9. 1999, rok izvedbe: dva meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji, od dneva te obja-
ve pa do vključno 16. 7. 1999 med 8. in
10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, tajništvo.

Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 15.000 SIT,
katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanaliza-
cija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 7. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve, na naslov: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za Izgradnjo
kanalizacije Levec–dokončanje J kraka –
gradbena dela”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 7.
1999, ob 9. uri.

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 1,250.000
SIT.

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
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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. 063/425-03-15.

Dodatne informacije: investicijo sofinan-
cira MOP.

17., 18.
Mestna občina Celje

Št. 400-02/99 Ob-6116
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Vas Grad na Gorič-
kem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: ka-
naliziranje odseka Gračkega potoka pri
Gradu.

Ocenjena vrednost 19,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
štiri mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Murska Sobota, Grajska 1, tel.
069/21-440.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 7. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014. sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,

950.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteeklih 6 mesecih od datuma se-
stavitve obrazca ali potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 7. 1999
po 12 uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,

– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Jože Novak, 069/21-440.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02/99 Ob-6117
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Učakovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va jezu na Kolpi v Učakovcih.

Ocenjena vrednost 15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
pet mesecev po sklenitvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Dolenjska, Novo mesto, Novi trg 9, tel.
068/322-650.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 7. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014 sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 9. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
750.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 7. 1999
po 12 uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,

– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Novakovič Slobodan, 068/322-650.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02/99 Ob-6118
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija zapornice na Ledavi v Murski
Soboti.

Ocenjena vrednost 21,000.000 SIT
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
šest mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Murska Sobota, Grajska 1, tel.
069/21-440.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 7. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014 sklic na
številko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 11. uri, na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, IV. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,050.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.

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:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število
dni blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 22. 7. 1999
po 12. uri.

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

– ponudbena cena za razpisana dela 60
točk,

– usposobljenost ponudnika 30 točk,
– trajanje razpisanih del 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika, Jože Novak, 069/21-440.

17., 18.
Uprava RS za varstvo narave

Št. 414-05-16/1999-2000 Ob-6129
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/323-267.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto – Knjižnica Mirana Jarca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost naročila: oprema pri-
zidka knjižnice Mirana Jarca; ocenjena
vrednost naročila: 90,000.000 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 dela ali posa-
meznih sklopov naročila posebej ni predvi-
dena.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 13. 9. 1999
do 30. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za in-
vesticije, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
soba 46.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačati na ŽR
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Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 9. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 14. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv, ki mora ve-
ljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6-ih mesecih; ustrezna os-
novna sredstva in kadrovska struktura zapo-
slenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 8. 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence za izgradnjo tovrstnih objektov, po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17., 18.
Mestna občina Novo mesto

Št. 414-05-20/1999-2000 Ob-6130
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlo-
va cesta 1, 8000 Novo mesto,
068/323-267.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto - objekt osnovne šole Drska.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost naročila:
nadaljevanje gradbenih in instalacij-
skih del z delom opreme osnovne šole

Drska; ocenjena vrednost naročila:
900,000.000 SIT.

(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 dela ali
posameznih sklopov naročila posebej ni
predvidena.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: od 13. 9. 1999
do 30. 6. 2002.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova cesta 1, Novo mesto, soba
46.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT plačati na ŽR
Mestne občine Novo mesto, št.
52100-630-40115 pri APP Novo mesto;
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
potrdila o plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je treba pred-
ložiti ponudbo: do 9. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Služba za investicije, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, soba 46.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
7% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv, ki mora ve-
ljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z vzor-
cem pogodbe iz razpisne dokumentacije ali
ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudbe kot posamez-
ni izvajalec lahko predložijo vse pravne ose-
be in samostojni podjetniki, ki so registrirani
za opravljanje razpisane dejavnosti. V pri-
meru, da se predloži ponudba s strani več
izvajalcev (ponudnikov) skupaj, je potrebno
jasno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki
bo podpisnik pogodbe in kdo so njegovi
podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev (v
skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro ra-
čun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna
sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 8. 1999
po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-

rence za izgradnjo tovrstnih objektov, po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: obseg del se bo prilagodil razpoložlji-
vim finančnim sredstvom v proračunu. Na-
ročnik si pridržuje pravico, da ne odda raz-
pisanih del, in sicer brez obrazložitve.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Mestna občina Novo mesto

Št. 011-04-20/98 Ob-6133
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Rakitna–Cerknica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: modernizacija ceste
R 3-643/1362 Rakitna–Cerknica od km
8.500 do km 12.070.

Ocenjena vrednost del: 250,000.000 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) Čas izvedbe: 8 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno 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: 2. 8. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! – Ponudba
za modernizacijo ceste R 3-643/1362 Ra-
kitna-Cerknica od km 8.500 do km
12.070.“ - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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 dolo-
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čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98, in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke, z
ozirom na orientacijsko vrednost naročila,
si naročnik pridržuje pravico doseči spora-
zum o znižanju ponudbene vrednosti naj-
ugodnejšega ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Darko
Jurca, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 87 z dne 28. 12. 1998,
Ob-9155.

18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6134
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kneža-Podbrdo.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija plazu na odseku ceste
Kneža–Podbrdo (R3-403/1072).

Ocenjena vrednost del: 95,000.000
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) Čas izvedbe: 8 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 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 Sanacijo plazu na odseku ceste Kne-
ža-Podbrdo (R3-403/1072).“ - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol., 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6135
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Moravče-Čatež.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del: modernizacija ceste
R3-652/1187 Moravče–Čatež od km
0+150 do 2+150.

Ocenjena vrednost del: 92,193.190
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) Čas izvedbe: 6 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo 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: 2. 8. 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 modernizacijo ceste R3-652/1187 Mo-
ravče-Čatež od km 0+150 do 2+150.“ -
F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-



Stran 3588 / Št. 51-53 / 2. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6136
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Papeži-Žurge.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija ceste L 3613 Črni
potok–Vici in izgradnja mostu čez Črni
potok km 0.2 in 96.40.

Ocenjena vrednost del: 80,000.000
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) Čas izvedbe: 3 mesece po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 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 rekonstrukcijo ceste L 3613 Črni po-
tok-Vici in izgradnja mostu čez Črni potok
km 0.2 in 96.40.“ - M.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8. 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 celo-
ti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97,  87/97,  34/98  in  91/98)  in  na
njegovi  podlagi  izdanih  podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

V primeru, da bo naročnik ocenil da so
vrednosti predloženih ponudb previsoke, z
ozirom na orientacijsko vrednost naročila,
si naročnik pridržuje pravico doseči spora-
zum o znižanju ponudbene vrednosti naj-
ugodnejšega ponudnika s pogajanji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Der-
novšek Miloš, 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 29 z dne
23. 4. 1999, Ob-2934.

Direcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6137
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mlačevo-Krka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: modernizacija ceste
R3-647/1174 Plešivica–Luče od km
3+000 do km 4+500.

Ocenjena vrednost del: 74,644.685
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) Čas izvedbe: 6 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! – Ponudba
za modernizacijo ceste R3-647/1174 Ple-
šivica-Luče od km 3+000 do km 4+500.“ -
F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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 dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, univ. dipl. inž. grad., Družba za
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državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6138
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Sopota-Podkum.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija in ozelenitev brežin na
cesti Podkum–Šklendrovec.

Ocenjena vrednost del: 20,000.000
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) Čas izvedbe: 2 meseca po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 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 sanacijo in ozelenitev brežin na cesti Pod-
kum-Šklendrovec.“ - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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
določila 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 prora-
čuna  Republike  Slovenije  (Ur.  l.  RS,  št.
5/96,  78/97,  87/97,  34/98  in  91/98)

in  na  njegovi  podlagi  izdanih  podzakon-
skih 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 dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, univ. dipl. inž. geol., 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6139
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Štrekljevec-Jugorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: modernizacija ceste R2-421
Osojnik–Jugorje.

Ocenjena vrednost del: 40,000.000
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) Čas izvedbe: 4 mesece po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 8. 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 rekonstrukcijo križišča na cesti
R1-220/1334 Brežice (Intermarket) in L
1249.“ - T.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8. 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. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Tibor
Praprotnik, 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-6140
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Krško-Brežice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija križišča na cesti
R1-220/1334 Brežice (Intermarket) in
L 1249.

Ocenjena vrednost del: 35,440.844 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) Čas izvedbe: 3 mesece po skleni-
tvi pogodbe.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a,
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
razpisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 8. 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 rekonstrukcijo križišča na cesti
R1-220/1334 Brežice (Intermarket) in L
1249.“ - F.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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 ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97,  87/97,  34/98  in  91/98)  in  na
njegovi  podlagi  izdanih  podzakonskih
aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Fran-
ci Steklasa, 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
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 132/23 Ob-6153
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Erjavčeva 22, Nova
Gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov: gradbeno-obrtniška dela za upravni
objekt, adaptacija in prizidava Erjavče-
va 22, Nova Gorica.

Ocenjena vrednost: 150,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je konec avgusta 1999, čas iz-
vedbe je 100 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica - pri administratorki tehničnega sektorja
- Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 9. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT in da-
vek, ki bo v veljavi na dan plačila računa za
razpisno dokumentacijo, ponudniki lahko
poravnajo na blagajni družbe oziroma z vir-
manom na rač. št. 52000-601-22566, sklic
na št. 00 20777 – ter št. te objave s pripi-
som "Razpisna dokumentacija Upravni ob-
jekt, Erjavčeva 22, Nova Gorica".

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 2. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 60 dni po izstavitvi situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela, z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 2.8. od 11.
ure naprej.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); cena,
plačilni pogoji, rok dokončanja del in refe-
rence; način uporabe meril je naveden v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, kontaktna oseba – Živan Sav-
ković, univ. dipl. inž. gradb.; tel. št.
065/129 6741.

17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,

Nova Gorica

Št. 28/99 Ob-6159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana 061/178-47-19.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Tur-
jaška 1.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba potresne sanacije spomeniško varo-
vanega objekta Narodne in univerzitet-
ne knjižnice v Ljubljani (v nadaljnjem
besedilu NUK) z odbijanjem ometa in plasti
opečne stene, z dodatnim temeljenjem ter
obbetoniranje obodnih sten notranjega atri-
ja objekta. Dela se izvajajo pod pogoji kon-
servatorskega nadzora. Orientacijska vred-
nost del je 30,000.000 SIT.

Ponudniki lahko ponudijo le izvedbo
vseh razpisanih del v skladu z navodili in
zahtevami v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi izvedbo sanacije v varianti prilagojeno
za uporabo svojega oziroma primernejšega
orodja ali tehnološkega pristopa.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more predložiti sa-
mo svoje variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek je 2. 8. 1999, dokončanje del je
30. 9. 1999.

7. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
celotno razpisno dokumentacijo zainte-
resirani  ponudniki  lahko  dvignejo  na
IMOS,  d.d.,  Dunajska  56,  Ljubljana,
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telefon: 061/173-33-04, telefaks
061/173-33-05.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati in dvigniti vsak de-
lovni dan do 14. 7. 1999 med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo po plačilu 1.500
SIT z virmanom ali položnico na žiro račun
50105-601-000-0274720.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora svojo
ponudbo predložiti do 22. 7. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudnik mora svojo po-
nudbo predložiti na naslov Republika Slove-
nija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Trg OF 13, 1000, Ljubljana.

9. Datum in čas odpiranja ponudb: od-
piranje ponudb bo 23. 7. 1999 ob 10. uri
v prostorih IMOS, d.d., Dunajska 56, Ljub-
ljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 3,000.000 SIT, ki mora veljati najmanj do
10. 9. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačil in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede rokov plačil so navedeni
v Navodilu o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitve, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot samostojni izvajalci z možnostjo
sodelovanja podizvajalcev, ki jih navedejo v
ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitve in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitve in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost, so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudnik ne
more umakniti ponudbe: datum, do katere-
ga ponudnik ne more umakniti ponudbe je
16. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za dodelitev na-
ročila so sledeča:

– izenačena vrednost ponudbe in osta-
lih finančnih ter garancijskih ugodnosti (0-35
točk),

– rok izvedbe del in ponujene garancije
za doseganje roka (0-25 točk),

– tehnološka rešitev izvedbe, ukrepi za
zaščito obstoječih zaščitenih ali obnovljenih
elementov, ukrepi za preprečevanje praše-
nja in hrupa v objektu (0-25 točk),

– dosedanje izkušnje izvajalca pri izvaja-
nju sanacij in prenovi spomeniško zaščite-
nih objektov (pisna priporočila) (0-10 točk).

– dosedanje izkušnje naročnikov glede
odprave pomanjkljivosti v garancijski dobi
(pisna priporočila) (0-5 točk).

Način uporabe meril je določen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 14. 8. 1999.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Št. 403-07/99 Ob-6165
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja glasbena in
baletna šola Maribor, Mladinska ulica 12.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: aku-
stična sanacija 8 učilnic.

Ocenjena vrednost: 11,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 10. 8. 1999–
10. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Protech, d.d., 2000 Maribor, Vita
Kraigherja 2, tel. 062/23-00-185, faks
062/232-555, kontaktna oseba Romana
Goljat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51800-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 23. 7. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999, na naslov: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št.
95, ob 14. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
5 mio SIT v 4. kvartalu leta 1999, razliko v
1. kvartalu leta 2000.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 7. 1999.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 25%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 5%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-07/99 Ob-6166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Šolski center Slo-
venj Gradec, Koroška 11.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja ravne strehe s strelovodom nad šol-
skim delom in povezavo s telovadnico.

Ocenjena vrednost: 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 10. 8. 1999–
10. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo ZIM Zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., Maribor 2000, Slovenska ulica 40,
tel: 062/22 01 582, fax: 062/210 573,
kontaktna  oseba  Alenka  Vodišek,  univ.
d. i. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51800-763-87930.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 23. 7. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999, na naslov: Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi št.
95, ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
50% v 4. kvartalu leta 1999, 50% v 1. kvar-
talu leta 2000.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 7. 1999.

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

a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela: 25%,

b) ponudbena cena: 50%,
c) finančna sposobnost: 5%,
d) rok izvedbe: 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in

vgrajene materiale: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 30/99 Ob-6177
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, (062) 771-783.

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

3. Kraj izvedbe del: Mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Ulica
Viktorina Ptujskega – II. etapa, rekon-
strukcija, ocenjena vrednost del
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: rekonstrukcijo ulice,
kanalizacijo, ulični plinovod, vodovod, elek-
troinstalacije, javno razsvetljavo, telefonsko
in KRS kanalizacijo.

(c)
5. (a)
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v roku 40
delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg
1, soba št. 58, Samo Segulin, tel.
062/772-731.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT virmanski
nalog, Mestna občina Ptuj, št. ŽR
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20-ih dneh po tej objavi
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, soba št. 36/II. Kuverte morajo biti za-
pečatene in z oznako oziroma napisom “Po-
nudba - ne odpiraj” ter z navedbo “Ulica
Viktorina Ptujskega - rekonstrukcija”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
enaindvajseti dan po objavi ob 11. uri, Mest-
na občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg 1,
mala sejna soba/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah - mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne doku-
mentacije, katero prevzame vsaki ponud-
nik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5 dni pred jav-
nim odpiranjem ponudb.

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

– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika: 20%,
– rok dokončanja del: 10%,
– garancijski rok: 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti: 5%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:

5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe, zaradi finančnih in drugih razlo-
gov. Če pade dan oddaje ponudb na dela
prost dan, se šteje za oddajo ponudbe na-
slednji delovni dan, isto velja za odpiranje
ponudb.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Ob-6200
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, fax. 065/65-805, kontaktna oseba
Pavel Perhavec, tel. 065/65-131.

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

3. Kraj izvedbe del: Vipava – Slap.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
modernizacija ceste št. LC 458460 Vi-
pava–Dolenje, odsek Vipava–Slap od
km 0 + 383 do km 1+ 409.

Ocenjena vrednost celote 12,500.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 31. 10. 1999

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, občinska uprava, Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – plačilo z vir-
manom na Ž.R. Občine Vipava št.:
52010-630-7059.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 dan po objavi do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30 dan po objavi ob 14. uri, Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava, 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% od vrednosti ponujenih del, trajanje
garancije 40 dni po sprejemu sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna RS (Ur. list RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30 dan po objavi
do 14. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce 30, cena po enoti mere 30, nižje cene od
razpisane vrednosti in fiksnost cen 20, kvali-
teta (reklamacije za izvedena dela 20).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.
Občina Vipava

Št. 663-05-0013/99-007 Ob-6168
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Črnomelj, poslovna
cona Majer.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela in zunanja ureditev pri adaptaciji in
dograditvi prizidka VDC Črnomelj.

Ocenjena vrednost: 87,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
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september 1999, dokončanje del: maj
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, kontaktna oseba Mojca Stjepanovič,
tel. 068/51-363.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT na ŽR
52110-601-23649.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pi-
sarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in
navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – VDC Črnomelj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrob-
no opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (15. 9. 1999).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference, garancije,
ugodnosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 663-05-494/99 Ob-6169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljublja-
na, faks 061/178-34-99.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljutomer.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela pri

novogradnji Doma starejših občanov v
Ljutomeru, ocenjena vrednost del znaša
670,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek sep-
tembra 1999, zaključek junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava občine Ljutomer, Odsek za družbe-
ne dejavnosti, Vrazova 1, 9240 Ljutomer,
kontaktna oseba Dominika Grilc, tel.
069/84-90-57.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko prevzamejo proti potrdilu o
plačilu v višini 50.000 SIT, na Odseku za
družbene dejavnosti Uprave občine Ljuto-
mer, soba št. 215, Vrazova 1, 9240 Ljuto-
mer. Plačilo se nakaže na ŽR št.
51930-695-79045.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je 2. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vra-
zova 1, III. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo naročniku predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka javnega od-
piranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. V-8/4-99 Ob-6170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja št. 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.

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

3. Kraj izvedbe del: Vinjole v Luciji, Ob-
čina Piran.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava cevovoda v Vinjolah (pri Argenti-
nu). Ocenjena vrednost vseh del je
16,000.000 SIT (oddaja vseh del skupaj).

(b), (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: predviden pri-
četek del je 15. 9. 1999, rok izvedbe je
100 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na Rižanskem vodovodu Koper,
d.o.o., tajništvo, soba 101, Ulica 15. maja
št. 13, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 7. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 20.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo na blagajni Rižanskega vodovoda
oziroma na ŽR Rižanskega vodovoda, št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do četrtka, 29. 7. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo objekta Zamenjava vodovoda v
Vinjolah (pri Argentinu) – javni razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v četrtek, 29. 7. 1999
ob 11.15, na Rižanskem vodovodu.

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
vrednosti 10% od ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do izteka ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situa-
cijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 11. ure,
29. 7. 1999 dalje.

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

– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti,
– reference,
– dosedanje izkušnje investitorja s posa-

meznim izvajalcem.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podrobnejše informacije ponudniki do-
bijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.,
Ulica 15. maja 13, tel. 066/486-165, pri
Hrvatin Borisu.

17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Koper

Št. 462-19/97 Ob-6171
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: Vranoviči.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
prometna ureditev naselja Vranoviči - II.
faza.

Ocenjena vrednost del: 10,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost

ali nesprejemljivost variant: varianta spre-
jemljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 8. 1999 do
31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo oko-
lja in urejanje prostora, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, soba I/24, kontaktna ose-
ba Vinko Kunič, tel. 068/52-040, faks.
068/51-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT je po-
trebno plačati pred dvigom razpisne doku-
mentacije v računovodstvu (soba II/4) ozi-
roma z virmanom na žiro račun št.
52110-630-40302.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna
(soba I/29).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 9. uri v sejni sobi 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 vrednosti 500.000 SIT s traja-
njem veljavnosti najmanj 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo financirata občini Črnomelj
(75,83%) in Semič (24,17%), plačilni rok je
najmanj 60 dni od izstavitve situacije.

12., 13.
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): cena in
reference.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: informacije posreduje Vinko Ku-
nič, univ. dipl. inž. grad., Občina Črno-
melj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, faks. 068/51-117.

17., 18.
Občina Črnomelj

Št. 711/99 Ob-6199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Dra-
ma Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana;
061/223-885.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: SNG Drama Ljublja-
na, Erjavčeva 1.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: preno-
va strehe na zgradbi SNG Drama Ljub-
ljana. Dela obsegajo menjavo desk in letev,
zamenjavo opečne kritine, zamenjavo in po-
pravila bakrene kritine, popravilo strelovo-
da, snegobrana, žlebov in obrob. Natančna
specifikacija je v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost naročila: ocenjena
vrednost naročila je do 12,000.000 SIT.

Naročnik želi dobre dele strehe ohraniti
in s tem zmanjšati stroške.

5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka ali do-

končanje del ali čas izvedbe: datum začet-
ka del je 9. avgust 1999, dokončanje del
1. september 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SNG
Drama Ljubljana, Erjavčeva l, poslovni se-
kretar tehničnih služb, I. nadstropje, Lidija
Toroš, tel. 061-221-462.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo dobite v času od 5. 7. do 16. 7. 1999
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik dvigne, ko plača 5.000 SIT, na žiro
račun 50100-603-56416, SNG Drama
Ljubljana, Erjavčeva.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do vključno 23. 7. 1999, do 10.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: SNG Drama, Erjavčeva 1,
1000 Ljubljana, tajništvo tehničnih služb,
Lidija Toroš. Ponudniki morajo predložiti
svojo ponudbo na naslov naročnika v zape-

čateni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponud-
ba za prenovo strehe”.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 7. 1999 ob 12.
uri, SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, so-
ba št. 204 v pritličju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so navedeni v razpisni do-
kumentaciji in so v skladu z “Navodilom”
objavljenim v Ur. l. RS, št. 73/97.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ker je naročnik
javni zavod, velja 60-dnevni plačilni rok od
datuma računa.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: s ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede zahteve morajo ponudniki upoštevati
podrobnejša določila, ki so navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudb od pričetka po-
stopka odpiranja ponudb do izteka veljav-
nosti ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: merila
za dodelitev naročila so natančno navedena
v razpisni dokumentaciji in so v skladu z
12. členom zakona o javnih naročilih.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zahteve za vsebino ponudbe so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
SNG Drama Ljubljana

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 64-01/99 Ob-6008
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica, faks 061/866-692.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo So-
dražica, na območju Občine Sodražica.
Podrobnejši opis storitev (po relacijah) je v
razpisni dokumentaciji.

Orientacijska vrednost naročila je
6,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Sodra-
žica.
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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) zakoni, predpisi in upravne odločbe,
ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naroči-
lih (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 financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in 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 sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko pri-
javijo za opravljanje prevozov na vseh rela-
cijah ali le za posamezno relacijo. Ponuje-
na cena mora biti razvidna za vsako relaci-
jo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpi-
sane variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, s
pričetkom dela 1. 9. 1999 in zaključkom
30. 6. 2000, z možnostjo podaljšanja po-
godbe za vsako posamezno leto do konca
šolskega leta 2004, to je do 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25.
maja 3, 1317 Sodražica, ob predložitvi do-
kazila o plačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 21. 7.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Sodražica
51310-630-12045.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo pi-
sne ponudbe, ki bodo predložene do vključ-
no 23. 7. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sodražica, Trg 25.
maja 3, 1317 Sodražica.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj –
ponudba za šolske prevoze“ in številko ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe bo
komisija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1999 ob
9. uri v sejni sobi Občine Sodražica, Trg
25. maja 3, Sodražica. Odpiranje ponudb
bo izvedla razpisna komisija za šolske pre-

voze. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanje resnosti ponudbe: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe znaša 5% oce-
njene vrednosti investicije, kar pomeni
315.000 SIT, in mora biti v veljavi 60 dni po
izteku razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so za posamezno šolsko leto fiksne
in vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Ra-
čun se izstavi zadnji dan v mesecu za tekoči
mesec. Rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisna pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference ponudnika 30%, druge
ugodnosti 10%. Način uporabe meril je na-
veden v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: obve-
stilo o izbiri: ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po od-
piranju ponudb.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil opravljen dne 14. 5. 1999, pod
št. 64-01/99, Ob-3597, izid objavljen v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Občina Sodražica

Ob-6010
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas, tel/faks 061/798-048.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v Osnovno šolo Tone
Šraj - Aljoša, Nova vas na območju obči-
ne Bloke za šolsko leto 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila je 5,848.200
SIT.

Javno naročilo storitev šolskih prevozov
se razpisuje za naslednje relacije:

Avtobusni prevozi:
I. relacija
Zjutraj:
1. Strmca - Ravnik - Andrejčje - Mra-

morovo pri Pajkovem - Lovranovo - Sveta
Trojica - Rožanče, Hribarjevo - Ulaka - Veli-
ke Bloke - Nova vas;

II. relacija
Zjutraj:
1. Glina - Benete - Runarsko - Stude-

nec - Ravne - Studenec - Veliki vrh - Nova
vas.

III. relacija
Popoldne:
2. Nova vas - Veliki vrh - Studenec -

Ravne - Runarsko - Benete - Runarsko -
Nova vas;

3. Nova vas - Velike Bloke - Ulaka -
Rožanče, Hribarjevo - Sveta Trojica - Lovra-
novo - Mramorovo pri Pajkovem - Andrejčje
- Ravnik - Strmca - Nova vas;

4. Nova vas - Veliki vrh - Studenec -
Ravne - Runarsko - Benete - Runarsko -
Nova vas;

5. Nova vas - Velike Bloke - Ulaka -
Rožanče, Hribarjevo - Sveta Trojica - Lovra-
novo - Mramorovo pri Pajkovem - Andrejčje
- Ravnik - Nova vas;

Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-
nje prevozov na vseh relacijah ali le za eno
relacijo.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bloke.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi, ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: licenca izvajalca za izvajanje pre-
vozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o prevozih v cestnem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah. Ponujena cena mora biti razvidna
za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

(b) Ali lahko ponudnik ponudi svoje va-
riante: druge variante niso sprejemljive.

8. Trajanje naročila ali datuma začetka
in dokončanja storitve: naročilo traja za vse
šolske dni v šolskem letu 1999/2000, z
začetkom dela 1. 9. 1999 in zaključkom
30. 6. 2000, oziroma z možnostjo podalj-
šanja do 30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu Občine Bloke, Nova vas
4a, 1385 Nova vas.

(b) Datum od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
do 15. ure 22. 7. 1999.

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

10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene dve uri pred
odpiranjem ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “Ne odpiraj - javni razpis za šolske
prevoze“.

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
bo 23. 7. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Obči-
ne Bloke.

12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% vrednosti ponudbe; veljavnost, kot
predvideva navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj (73/97).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: cene šolskih pre-
vozov so v celotnem šolskem letu fiksne in
vključujejo davek na dodano vrednost.
Obračun šolskih prevozov se opravlja po
principu dejansko opravljenih prevozov. Iz-
vajalec izstavi račun zadnjega v mesecu za
tekoči mesec. Rok za potrditev računa s
strani naročnika je 8 dni, rok plačila pa 30
dni po potrditvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: lastna tehnična in kadrovska
opremljenost, registracija za opravljanje to-
vrstnih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 7. 1999
(do poteka roka za oddajo ponudbe).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) obrav-
nava se posamezna razpisna relacija: po-
nudbena cena - 60 točk, reference s po-
dročja razpisnih storitev - 20 točk, druge
ugodnosti, ki jih šolam nudijo ponudniki že
v oblikovanih cenah - 20 točk.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitet-
no in v skladu s cestno prometno zakono-
dajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

19., 20.
Občina Bloke

Št. 640-00-11/99 Ob-6027
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264
Bohinjska Bistrica, tel. 064/721-861, faks
064/721-864.

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: izvajanje šolskih pre-
vozov za OŠ dr. Janeza Mencingerja v
Bohinjski Bistrici, podružnično šolo v
Srednji vasi v Bohinju in OŠ Anton Jan-
ša v Radovljici.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
16,000.000 SIT. Podrobnejši opis storitev
(po relacijah) se nahaja v razpisni dokumen-
taciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bohinj
in avtobusna relacija Bohinjska Bistrica–Ra-
dovljica–Bohinjska Bistrica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: licenca izvajalca za izvajanje pre-
vozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000 oziroma z možnostjo podaljšanja do
30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska
35, 4264 Bohinjska Bistrica, v zapečatenih
kuvertah s pripisom “Javni razpis za šolske
prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Občine Bohinj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

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:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 8. uri dne
23. 7. 1999.

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

– popolnost ponudbe – popolna ponud-
ba – 30 točk,

– opravljanje prevozov z vozili zahtevane
velikosti – 25 točk (v nasprotnem primeru 0
točk),

– fiksnost cen – 20 točk,
– ponudbena cena za kilometer nižja ali

enaka naročilu – 10 točk,
– reference s področja razpisanih del –

5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Občina Bohinj

Št. 64000-0007/99 Ob-6038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 061/777-679.

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: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Ivančna Gorica za šolski
leti 1999/2000 in 2000/2001 za šoli:
OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela Šentvid
pri Stični.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje Občine Ivanč-
na Gorica.

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 s svojimi ali
najetimi vozili 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: ponudniki lahko podajo pre-
voze za posamezne ali za vse šole navede-
ne v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
okviru razpisnih pogojev ponudi variantne
predloge organizacije prevozov za posa-
mezno razpisno postavko.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 1999
do junija 2000 in od septembra 2000 do
junija 2001, vse dni po šolskem koledarju
za šolski leti 1999/2000 in 2000/2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica (referat za družbene dejavnosti: Bo-
gomir Sušič), tel. 061/778-385.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 7. 1999.

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

predložiti ponudbo: 3. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 1999 ob 12. uri, sejna soba županstva
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica.

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, t.j. 60 dni.

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.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 8. 1999.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponujena cena,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti, kolikor jih ponudnik

nudi učencem na rednih avtobusnih linijah
ali morebitne ugodnosti šolam pri drugih
prevozih, ki niso predmet razpisa.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo informacije v zvezi z naro-
čilom na Občini Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica (kont. oseba Bogomir Su-
šič), tel. 061/778-385. Podrobnejše infor-
macije o prevozih za posamezno šolo dobi-
jo ponudniki pri ravnatelju šole.

19., 20.
Občina Ivančna Gorica

Št. 109/99 Ob-6039
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj, 062/653-135.

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 osnovne šole in iz njih
Občine Šentilj v šolskem letu
1999/2000.

Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje šolskih okoli-
šev:

– Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj,
– Podružnične šole Ceršak,
– Osnovne šole Sladki Vrh,
– Podružnične šole Zg. Velka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje
tovrstne dejavnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: šolsko leto
1999/2000, začetek 1. 9. 1999 in zaklju-
ček 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Šentilj 69, 2212 Šentilj, kontaktna ose-
ba Jože Bračko, tel.062/651-133.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do preteka 10 de-

lovnih dni od objave, vsak delovni dan med
8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v raču-
novodstvu Občine Šentilj, v višini 5.000
SIT.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje 20. dan po objavi do
11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi ob
12. uri, na naslovu naročnika, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati 45 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe in razpisne dokumentacije, ozi-
roma v skladu z navodili o izvrševanju prora-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtvani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v času traja-
nja bančne garancije za resnost ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: posto-
pek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je
naveden v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Šentilj

Št. 414-04-2/98-4 Ob-6040
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, telefaks 062/771-783.

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 predšolskih in
osnovnošolskih otrok za šolsko leto
1999/2000 v vrtce in osnovne šole
Mestne občine Ptuj.

Ocenjena vrednost naročila je:
34,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Ptuj.

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) 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 morajo oddati po-
nudbe po šolah. Ponudbe so lahko za po-
samezne relacije ali za vse relacije.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000 – vse šolske dni po šolskem koledar-
ju za šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, tel.
772-731 Ivan Vidovič, Zdenka Ristič).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni od dneva
te objave.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-

trebno predložiti ponudbo: 26. 7. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj,
Oddelek za družbene dejavnosti, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “javni razpis za šolske prevoze v
šolskem letu 1999/2000 – ponudba, ne
odpiraj” in številko objave tega javnega raz-
pisa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1999 ob
13. uri, Mestna občina Ptuj, oddelek za
družbene dejavnosti.

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.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo po-
ravnal 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:
iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
morejo odstopiti od ponudbe po roku, ki je
določen za oddajo ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
števajo se merila v razpisni dokumentaciji
(cena, plačilni pogoji, reference ponudni-
ka).

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite po tel.
772-731 (Ivan Vidovič, Zdenka Ristič).

19., 20.
Mestna občina Ptuj
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Št. 640-01/99-4-04 Ob-6041
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Starše, Starše 93, 2205 Star-
še, tel. 062/688-270, telefaks
062/688-059.

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

3. Vrsta  storitve  in  opis  ter  ocenje-
na  vrednost  naročila:  prevozi  za  po-
trebe  učencev  OŠ  Starše  in  POŠ
Marjeta  (34  polnih  km/dan),  za  šol-
sko leto 1999/2000, 2000/2001 in
2001/2002, ocenjena vrednost naročila
je 9,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na območju šolskega
okoliša OŠ Starše – skladno z razpisano
dokumentacijo.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, zahtevajo se ustrezne stro-
kovne kvalifikacije izvajalca storitev – šofer.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja storitev je mogoča le
v enem sklopu kot sledi:

Relacija Okvirni čas Število km
odhoda (ob) (polnih km

na dan)

Brunšvik–Starše 6.45 7,5
Brunšvik–Starše 7.30 7,5
Prepolje–Marjeta 7.45 2
Marjeta–Prepolje 12.15 2
Starše–Brunšvik 12.40 7,5
Starše–Brunšvik 13.30 7,5

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: od začetka pouka (1.
9.) do konca pouka (24. 6.) za šolsko leto
1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Starše, Starše 93, 2205 Starše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. juli-
ja 1999, v času uradnih ur.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: najkasneje do petka
16. julija 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, s pripisom: “Ponudba za izva-
janje šolskih prevozov v šolskem letu
1999/2002 – Ne odpiraj!”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. julija 1999, ob 10. uri, na naslovu: Ob-
čina Starše, Starše 93, 2205 Starše, v sejni
sobi II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
skladno z razpisnimi pogoji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z razpi-
snimi pogoji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstnih
storitev.

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): ponud-
bena cena, reference in druge ugodnosti,
ki jih ponudniki, v okviru ponudbene cene,
nudijo šoli. Najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša ponudba.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s
ponudbo pri Stanki Vobič, tel. 062/688-270.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20.
Občina Starše

Ob-6048

1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa:  Občina  Rače-Fram,  Grajski
trg 14, 2327 Rače, tel. 062/608-692,
062/608-699, faks 062/608-693.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi za potrebe učencev
OŠ Rače (40 km/dan) in OŠ Fram (80
km/dan), za šolska leta 1999/2000,
2000/2001 in 2001/2002; ocenjena
vrednost naročila znaša skupno 27,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: na območju šolskega
okoliša OŠ Rače in OŠ Fram oziroma sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da; zahtevajo se ustrezne stro-
kovne kvalifikacije izvajalca storitev – šofer.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddaja storitev je mogoča v
dveh sklopih, in sicer ločeno za:

– prevoz učencev za potrebe OŠ Rače,
– prevoz učencev za potrebe OŠ Fram,
kot sledi:

Zap. Osnovna Relacija Okvirni Število
št. šola čas km

odhoda

1. Rače Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–Brezula–Sp. Rače 6.50 5
(Ptujska cesta)–Rače
Cesta na Agrarno (Hotinja vas)–Rače 7.05 5
Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–Brezula–Sp. Rače 7.25 5
(Ptujska cesta)–Rače
KZ Rače (Ljubljanska c.)–gost. Pri kostanju–Ješenca 7.40 2,5
(Ob železnici–Ul. bratov Turjakov)–Rače
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 12.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 13.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
KZ Rače (Ljubljanska c.)–gost. Pri kostanju–Ješenca 13.50 2,5
(Ob železnici–Ul. bratov Turjakov)–Rače
Rače–Cesta na Agrarno (Hotinja vas) 14.10 5
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Brezula–Podova– 14.30 5
Sp. Gorica–Zg. Gorica
Skupaj OŠ Rače 40

2. Fram Zg. Polskava (gost. Golob)–Stara gora–Morje–Fram 6.40 11
Ješenca–Požeg–Fram 7.05 13
Planica–Kopivnik–Fram 7.35 11
Fram–Ješenca–Požeg–Morje–Zg. Polskava 12.35 18
(gost. Golob)
Fram–Ješenca–Požeg–Morje 13.15 16
Fram–Kopivnik–Planica 13.30 11
Skupaj OŠ Fram 80

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. septembra 1999
do zaključka šolskega leta 2001/2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno petka,
16. julija 1999 do 12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: najkasneje do pet-
ka, 23. julija 1999, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače, s pripisom:
“Ponudba za izvajanje šolskih prevozov –
Ne odpiraj!”.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 23. julija 1999, ob 11. uri, na naslo-
vu: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.

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: 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: po-
nudniki lahko dobijo dodatne informacije v
zvezi s ponudbo pri Simoni Antolič, tel.
062/608-699.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999.

Občina Rače-Fram

Št. 0048-308/59-99 Ob-6049
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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: zavarovanje oseb, pre-
moženja in interesov MNZ RS in se deli
na sklope:

Orientacijska vrednost po posameznih
sklopih znaša:

I. avtomobilsko zavarovanje
400,000.000 SIT,

II. premoženjsko zavarovanje
130,000.000 SIT,

III. nezgodno zavarovanje 50.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila znaša

580,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje zavarovalnega

kritja.
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 te storitve ni
predpisana za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98, 91/98),

– zakon o obligacijskih razmerjih,
– zakon o zavarovalnicah (Ur. l. RS, št.

64/94),
– zakon o obveznih zavarovanjih v pro-

metu (Ur. l. RS, št. 70/94),
– odredba o obvezni vsebini razpisne do-

kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah

odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),

– odredba o zaščiti domačega ponudni-
ka (Ur. l. RS, št. 47/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98, 9/99),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročila (Ur. l. RS, št. 73/97),

– ostala pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: imena
strokovnega osebja, ki bo izvajalo razpisa-
ne storitve, ni potrebno navesti.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: javni razpis se deli na na-
slednje sklope:

I. avtomobilsko zavarovanje,
II. premoženjsko zavarovanje,
III. nezgodno zavarovanje.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo tudi
druge variante ponudbe.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za čas 2 let,
in sicer za čas od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, kontaktna oseba: Nataša Jeršič,
tel. 172-4859.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od 9.
do 11. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko, na
račun št. 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-59-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-

deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 8. 1999 ob 11. uri, na lokaciji: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

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 4% orientacijske vrednosti po posamez-
nih sklopih.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo po-
ravnal letno premijo v dvanajstih enakih bre-
zobrestnih mesečnih obrokih.

Rok plačila premije ne sme biti krajši od
30 dni od datuma uradnega prejema raču-
na za plačilo mesečnega obroka.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: dogovor o zavarovanju
oseb, premoženja in interesov MNZ RS, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 150 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
števala se bodo naslednja merila: vrednost
premije, razširjenost poslovne mreže, fi-
nančno stanje ponudnika, reference s po-
dročja JN, obseg zavarovanja.

Največje število točk za posamezno me-
rilo: vrednost premije 35, razširjenost po-
slovne mreže 11, finančno stanje ponudni-
ka 8, reference s področja JN 4 in za obseg
poslovanja 10 točk.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 12, z dne 26. 2. 1999, Ob-1220.

20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 90315-21/1999-4 Ob-6113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Postavitev osnov za katastrsko
klasifikacijo v katastrskih okrajih Kočev-
je, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota.
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja na tere-
nu in v prostorih izvajalca oziroma podizva-
jalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
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čen poklic: naročilo obsega nalogo, ki jo
lahko opravijo izvajalci in sicer: gozdarski
strokovnjaki s potrdilom o opravljenem
preizkusu znanja za izvajanje katastrske kla-
sifikacije gozdnih zemljišč.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev ni razdeljena na dele.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji oziroma osnutku pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3.
tel. 061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 7. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačanje: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2500 SIT - ŽR:
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 13. 7. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
13. 7. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge - veljavnost do
1. 8. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira v
celoti naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 7. 1999
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod št.
4217: to je ponovljen razpis.

Geodetska uprava RS

Št. 011-04-20/98 Ob-6141
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI za
novogradnjo regionalne ceste R3-656
Dragarji-Osilnica, odsek Dragarji-Zg.
Čačič.

Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dragarji-Osilnica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a) 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: 10 mesecev po skleni-
tvi 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
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 4. 8. 1999 do
9.30.

(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 izdelavo
PGD, PZI za novogradnjo regionalne ceste
R3-656 Dragarji-Osilnica, odsek Dragar-
ji-Zg.Čačič.“ - L.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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 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. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lidija Rožen,
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-6142
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD, PZI
R3-710/1292 Sp. Duplek-Zg. Duplek-
Dvorjane.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor-Vurberk-Ptuj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti 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
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi iz-
vedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
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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, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno do-
kumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 4. 8. 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 izdelavo PGD, PZI
R3-710/1292 Sp. Duplek-Zg. Du-
plek-Dvorjane.“ - M.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 8. 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
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Metka Ma-
rinček, univ. dipl.i nž. 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.
Direkcija RS za ceste

Ob-6148
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, p. p. 32, 065/65-131.

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: izvajanje šolskih pre-
vozov za Osnovno šolo Drago Bajc Vi-
pava.

Ocenjena vrednost celotnega naročila:
8 mio SIT, fiksna cena skozi celo šolsko
leto.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
bo naveden v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje občine Vipava
in naselji Budanje, Gaberje – občine Aj-
dovščina.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: licenca izvajalca za izvajanje pre-
vozov.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je potrebno deliti v
skladu z razpisnimi pogoji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 30. 6.
2000 oziroma z možnostjo podaljšanja do
30. 6. 2004.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. ure, dan pred odpiranjem ponudb.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, v zapečatenih kuver-
tah s pripisom: Javni razpis za šolske pre-
voze.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 11. uri, na sedežu Občine
Vipava.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe; veljavnost, kot
predvideva navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

13., 14.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: lastna tehnična in kadrovska oprem-
ljenost, registracija za opravljanje tovrstnih
storitev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 10. uri,
dne 2. 8. 1999.

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

– popolnost ponudbe – popolna ponud-
ba 30 točk,

– opravljanje prevozov z vozili zahtevane
velikosti in kvalitete – 25 točk (v nasprot-
nem primeru 0 točk),

– fiksnost cen – 20 točk,
– ponudbena cena za kilometer nižja ali

enaka naročilu – 10 točk,
– reference s področja razpisanih del –

5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Občina Vipava

Ob-6152
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8350 Dolenjske Toplice, telefaks
068/66-963.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju Občine Dolenjske To-
plice v letu 1999; ocenjena vrednost na-
ročila: 10,742.162 SIT.

4. Kraj izvedbe: gozdne ceste v zaseb-
nih in državnih gozdovih na območju občine
Dolenjske Toplice.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. avgust 1999; da-
tum dokončanja: 31. december 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. julij 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT; virmansko na-
kazilo na račun 52100-695-90030.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. julij 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
537.108 SIT, bančna garancija; trajanje:
do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene
pogodbo z naročnikom in mu ne izroči ga-
rancije za dobro izvedbo posla, vendar pa
najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri naj-
ugodnejše ponudbe.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik se obve-
zuje 90% pogodbene vrednosti plačati po
potrjenih situacijah na podlagi izvršenih del.
Preostali del v višini 10% pogodbene vred-
nosti bo naročnik plačal v 20 dneh po uspe-
šno opravljenem pregledu in podpisanem
zapisniku na podlagi potrejene končne si-
tuacije.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 27. julij 1999.
17., 18., 19., 20.

Občina Dolenjske Toplice

Št 012-1/99-13 Ob-6198
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330
Mozirje.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na območju občine Mozirje v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost 9,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Mozirje.
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: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebje,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
c. 7, 3330 Mozirje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Ur. l. RS se ne šteje) ob 13. uri v
sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska 7,
3330 Mozirje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 15. 8.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ni zahtev.

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: do roka za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del – do 65 točk, refe-
rence do 10 točk, rok plačila – do 10 točk,
fiksnost cen – do 10 točk, izobrazbena
struktura zaposlenih – do 5 točk.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

19., 20.
Občina Mozirje

Zavod za gozdove RS

Ob-6196
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Sovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev – čiščenje po-
slovnih prostorov v okvirni vrednosti
7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Poslovne eno-
te Murska Sobota.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebje,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 8. 1999 do 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 7. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 8. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,

d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
faks 062/449-23-11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 8. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 500.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

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

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

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudbi ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek 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 potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje storitev
enaki ali večji od petkratne vrednosti po-
nudbe (obrazec BON 1 I/8).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost.

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 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
28-29 z dne 23. 4. 1999 pod št. 2943,
objava o izidu pa dne 3. 6. 1999.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 634-00-3/99 Ob-6160
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 ter ocenjena
vrednost naročila: Družba in prostorski
razvoj Slovenije.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.
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4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve, kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: 12 mesecev ali da-

tum pričetka (30. avgust 1999) in dokonča-
nja (29. avgust 2000) storitve.

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 zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. avgust 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 potreb-
no predložiti ponudbo: 9. avgust 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 je naslov naročnika
in oznaka “ne odpiraj - ponudba - družba in
prostorski razvoj“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. avgust 1999 ob 10. uri, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje (III. nadstropje - sejna soba), Ljub-
ljana, 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 viši-
ni 2% vrednosti naročila in bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 9. avgust
1999 (po javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebi-
na in obseg dela, metoda dela, kvaliteta
ponudbe v celoti, reference ponudnika, 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

Št. 35004-11/99 Ob-6172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, 068/51-117.

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 in montaža ko-
vane ograje v mestnem jedru Črnomlja.

Ocenjena vrednost del je 1,2 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Črnomelj.

5. (a), (b), (c)
6.
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: 1. 8. 1999 do 1. 11.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, soba I/24, kontaktna oseba Marija
Prašin - Kolbezen, tel. 068/52-040, faks
068/51-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 1999.

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

predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna
(soba št. I/29).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 10. uri v sejni sobi občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv v vrednosti 100.000 SIT s traja-
njem veljavnosti najmanj 60 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
roki, reference, ugodnosti.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Črnomelj, Marija Prašin Kolbezen - tel.
068/52-040

19., 20.
Občina Črnomelj

Št. 360-01-4/99 Ob-6173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, 068/51-117.

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: dobava ter postavitev
reklamnih objektov ter oglaševanje na
reklamnih objektih na območju Krajev-
ne skupnosti Črnomelj (brez jumbo pa-
nojev).

Ocenjena vrednost del je 1,500.000 SIT
za nabavo in postavitev reklamnih objektov.

4. Kraj izvedbe: Črnomelj.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok
o oglaševanju v Občini Črnomelj (Ur. l. RS,
št. 69/97).

(c)
6.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante sprejem-
ljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 9. 1999 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj, soba I/24, kontaktna oseba Marija
Prašin - Kolbezen, tel. 068/52-040, faks
068/51-117.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 10.000 SIT plačati pred dvigom razpi-
sne dokumentacije v računovodstvu (soba
II/4) ali z virmanom na žiro račun št.
52110-630-40302.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 23. 7. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna
(soba št. I/29).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 1999 ob 9.30 uri v sejni sobi Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv v vrednosti 100.000 SIT s traja-
njem veljavnosti najmanj 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: storitev plačujejo
stranke glede na potrebe po oglaševanju.

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:
pisarna s kontaktno osebo in telefonom v
Črnomlju ter ostala dokazila po razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ugod-
nost dobave in postavitve reklamnih objek-
tov, cena storitev oglaševanja, primernost
oblike reklamnih objektov.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije posreduje Marija Prašin-Kol-
bezen, Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 068/52-040.

19., 20.
Občina Črnomelj

Št. 110-1/99 Ob-6181
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prenos lege gradbene
parcele avtoceste z regulacijami in de-
viacijami in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Smednik - Krška vas.

Ocenjena vrednost naročila je
34,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Smednik - Krška vas.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

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: parcelacijske na-
črte s pravnomočnimi odločbami je potreb-
no predati najkasneje v 120 dneh po pri-
četku del.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 5. 8. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 5. 8. 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
Prenos lege gradbene parcele avtoceste z
regulacijami in deviacijami in izdelava par-
celacijskih načrtov za AC odsek Smednik -
Krška vas“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 8. 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 1,035.000 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 Damijana
Borštnar, inž. - Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
136-94-94, faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6182
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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: prenos lege gradbene
parcele avtoceste z regulacijami in de-
viacijami in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Kronovo - Smednik.

Ocenjena vrednost naročila je
25,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kronovo - Smednik.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.

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: parcelacijske načrte s
pravnomočnimi odločbami je potrebno pre-
dati najkasneje v 120 dneh po pričetku del.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 5. 8. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 5. 8. 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
Prenos lege gradbene parcele avtoceste z
regulacijami in deviacijami in izdelava par-
celacijskih načrtov za AC odsek Kronovo -
Smednik“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 8. 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 750.000 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 Damijana
Borštnar, inž. - Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
136-94-94, faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6183
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
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zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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 storitev pri-
dobivanje zemljišč za potrebe gradnje
AC odseka Klanec - Srmin.

Ocenjena vrednost naročila je
89,260.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC odsek Klanec - Sr-
min.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
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 so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne po-
nudbe, oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po sklenitvi pogodbe in prejemu potreb-
ne dokumentacije. Rok dokončanja del je
najkasneje 9 mesecev po prejemu ustrezne
dokumentacije.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 6. 8. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo 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 6. 8. 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
Opravljanje storitev pridobivanje zemljišč za
potrebe gradnje AC odseka Klanec - Sr-
min“. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8. 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 2,677.800 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Tadeja Žlebir,
dipl. jur. - Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-94-94,
faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6184
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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 storitev pri-
dobivanja objektov in razreševanje prob-
lematike rušencev na AC odseku Kla-
nec - Srmin.

Ocenjena vrednost naročila je
45,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC odsek Klanec - Sr-
min.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po sklenitvi pogodbe in prejemu potreb-
ne dokumentacije. Rok dokončanja del je
najkasneje 9 mesecev po prejemu ustrezne
dokumentacije.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 6. 8. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 6. 8. 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
Opravljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev na AC
odseku Klanec - Srmin“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 6. 8. 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 1,377.000 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 Tadeja Žlebir,
dipl. jur. - Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-94-94,
faks 136-95-52.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Št. 110-1/99 Ob-6185
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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 storitev pri-
dobivanja zemljišč za potrebe rekon-
strukcije regionalne ceste R1/230 na
AC Vučja vas - Beltinci.

Ocenjena vrednost naročila je
14,479.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

7. a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v
4 mesecih po sklenitvi pogodbe in prejemu
potrebne dokumentacije.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 5. 8. 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 pred-
ložene najkasneje do 5. 8. 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
Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe rekonstrukcije regionalne ceste
R1/230 na AC Vučja vas - Beltinci“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 8. 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 434.370 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 Irena Šalamun,
dipl. jur. - Družba za Državne ceste 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-6186
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 136-97-46.

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 storitev pri-
dobivanja objektov in razreševanje prob-
lematike rušencev za potrebe izgradnje
AC odseka Vučja vas - Beltinci in rekon-
strukcije regionalne ceste R1/230.

Ocenjena vrednost naročila je
22,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne po-
nudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: ponudnik mora dokon-
čati z izvajanjem razpisanih del najkasneje v 6
mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije
oziroma v 6 mesecih po končanih postopkih
iz 1. do 7. alinee 13. člena zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avto-
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji.

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. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 5. 8. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo 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 5. 8. 1999 do 11.30.

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
Opravljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za po-
trebe izgradnje AC odseka Vučja vas - Bel-
tinci in rekonstrukcije regionalne ceste
R1/230“. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 8. 1999
ob 12. 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 re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 660.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
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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 Irena Šalamun,
dipl. jur. - Družba za Državne ceste 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. 64000-3/99 Ob-6202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, telefaks: 062/734-042.

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 Cerk-
venjak za šolsko leto 1999/2000.

Prevozi potekajo na treh relacijah:
a) Slavšina - Smolinci – Župetinci – Gra-

bonoški Vrh – Cerkvenjak: 5 km,
b) Sp. Brengova – Brengova – Cerkve-

njak: 3,5 km,
c) Zg. Brengova – Cogetinci – Cerkve-

njak: 4,5 km.
Za vsako relacijo se dnevno opravijo tri

vožnje, ena zjutraj in dve popoldan.
Ponudniki se lahko prijavijo za opravlja-

nje prevozov le za eno relacijo, za dve rela-
ciji ali za vse tri relacije.

Ocenjena vrednost naročila je
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Cerk-
venjak.

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 uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (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 financiranju
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 dokumentacije.

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.

Ponujena cena mora biti razvidna za vsa-
ko relacijo posebej in na kilometer opravlje-
nega prevoza.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisa-
ne 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 Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, 2236 Cerkvenjak 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 16. 7. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT s predhodnim
plačilom na ŽR Občine Cerkvenjak št.
51850-630-26021.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do vključno
26. 7. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, 2236 Cerkvenjak.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– ponudba za šolske prevoze“ in številko
objave tega javnega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 7. 1999 ob
9. uri v prostorih Občine Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, 2236 Cerkvenjak.

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: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

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, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: pisna pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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. čl. ZNJ): v skladu
z razpisno dokumentacijo.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

19., 20.
Občina Cerkvenjak

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

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

Št. 8176/1999/1555 Ob-6037
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– potrjene pozitivne reference,
– rok plačila,
– rok izvedbe,
– ISO standard,
– vzdrževanje in kompatibilnost opreme,
– nadstandardnost,
– neurejenost ponudbene dokumentaci-

je (minus točke).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: RTP Bled, RTP Jese-
nice, RTP Železarna, RTP Jeklarna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: multipleksna terminalska
oprema in naprave za brezprekinitveno
napajanje 48 V DC, glede na specifikacijo
v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 97,905.744 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudb:

140,351.802 SIT, 134,612.036 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-591.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št.: 11/2-/99 Ob–6059
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– dobava vozil I – za skupino A: Avtohiša
Kolmanič & Co. d.o.o., Zolajeva 15, Maribor,

– dobava vozil I – za skupino B: Revoz,
d.d., Belokranjska 4, Novo mesto.

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

no dobaviti: dobava vozil I,
(a) 20 vozil – limuzinski kombi I od

44 kw dalje,



Stran 3608 / Št. 51-53 / 2. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) 68 vozil – limuzinski kombi II od
55 kw dalje.

7. Pogodbena vrednost:
(a) 32,753.100 SIT
(b) 119,131.512 SIT
8. 
9. Število prejetih ponudb:
a) 3,
b) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 48,000.000 SIT, 27,047.250 SIT,
b) 123,551.444 SIT, 107,243.820 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: vrednote-
nje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-
komercialno ter pravno.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2386.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št.: 11/2-/99 Ob–6060
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– dobava vozil IV – za skupino A: Dumi-
da, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart,

– dobava vozil IV – za skupino B: Dumi-
da, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart.

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

no dobaviti: dobava vozil IV
a) 5 vozil – vozilo z dvojno kabino –

brez kesona,
b) 6 vozil – vozilo z dvojno kabino

4x4 II – brez kesona.
15. Pogodbena vrednost:
a) 23,709.520 SIT,
b) 36,839.562 SIT.
16. 
17. Število prejetih ponudb
a) 4,
b) 3.
18. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 27,509.190 SIT, 23,709.520 SIT,
b) 40,177.500 SIT, 36,839.562 SIT.
19. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: vrednote-
nje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-
komercialno ter pravno.

20. 
21. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999, Ob-
2383.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 49/99-8 Ob–6061
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Po-
stojna.

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

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– cena,
– valorizacija,
– dobavni rok,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– najugodnejše reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
a) splošno prehrambeno blago v vredno-

sti 6,255.415,33 SIT:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,

Slovenčeva 5, Ljubljana,
b) kruh v vrednosti 1,514.703 SIT:
– Pekarna Postojna, d.o.o., Kolodvorska

5 c, Postojna,
c) meso in mesni izdelki v vrednosti

10,001.997,59 SIT:
– Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o., Tr-

žaška 45, Postojna,
d) ribe v vrednosti, 167.244 SIT
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova 55,

Loka-Mengeš,
e) mleko in mlečni izdelki v vrednosti

4,457.465,38 SIT:
– Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,

Tržaška 45, Postojna,
f) sadje in zelenjava, (brez jajc) v vredno-

sti 5,902.572 SIT:
– Agrogorica, d.d., Šempeter pri Gorici,

Vrtojbenska 48, Šempeter pri Gorici,
– samo jajca v vrednosti 399.168 SIT:
– Hrvatič Franc, s.p., Mala Pristava.
6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev Po-

stojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: živila sukcesivna dobava, in si-
cer po naslednjih skupinah:

a) splošno prehrambeno blago,
b) kruh,
c) meso in mesni izdelki,
d) ribe,
e) mleko in mlečni izdelki,
f) sadje in zelenjava (brez jajc),
– samo jajca.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
5. točko.

8. Pogodba se sklepa z izvajalcem, ki ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti so se gibale od ± 30 %.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: štiri po-
nudbe so bile neveljavne zaradi izločitvenih
kriterijev.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 22 z
dne 20. 4. 1999, Ob-2298.

Dom upokojencev Postojna

Št.: 49/99-8 Ob–6062
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojen-

ce Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,

– valorizacija,
– dobavni rok,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– najugodnejše reference,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska cesta
50, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev Po-
stojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sukcesivna dobava goriva.

7. Pogodbena vrednost: 5,670.000 SIT.
8. Pogodba se sklepa z izvajalcem, ki ni-

ma podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti so se gibale od ± 20 %.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 22 z
dne 20. 4. 1999, Ob-2299.

Dom upokojencev Postojna

Ob–6063
1. Naročnik, poštni naslov: Center za us-

posabljanje, delo in varstvo Črna na Koroš-
kem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 3. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): merilo za dodelitev naročila: najnižja
končna cena, dobavni rok, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: sposobnost za dobavo kurilne-
ga olja in prehrambenega blaga (v okviru
ponudbe navedenega blaga) se za čas od 1.
6. 1999 do 31. 5. 2000 prizna naslednjim
ponudnikom:

– kurilno olje: OMV Istrabenz, ECO OIL
Company, Petrol Ljubljana, S-TRADE Ljub-
ljana;

– sveže meso: Mesnina Otiški vrh, Celj-
ske mesnine, Mesarija Lečnik,

– ribe: MB mlekarne, Celjske mesnine,
– piščančje meso: Perutnina Ptuj, Celj-

ske mesnine,
– izdelki iz mesa: KZ Laško, Mesnina

Otiški vrh, Celjske mesnine, Kras Sežana,
Mesarija Lečnik,

– mleko in mlečni izdelki: MB mlekarna,
LJ mlekarna, Mlekarna Celea,

– kruh in pekovski izdelki: Koroške pe-
karne, Pekarna Zorman, Žito Ljubljana, Hleb-
ček Dravograd, Pekarna Jamnica,

– krofi in slaščice: Koroške pekarne, Pe-
karna Zorman, Žito Ljubljana, Pekarna Hleb-
ček, Žito Gorenjka, Don Donat’s,

– sadje in zelenjava (sveža): Meja Šent-
jur, Era Velenje, Povrtnina MB,

– zmrznjena zelenjava: MB mlekarna, LJ
mlekarne,

– jajca: KZ Laško, Lahov stari mlin, Meja
Šentjur, Merkator Mozirje, Povrtnina MB,

– brezalkoholne pijače: Oskrba Dravo-
grad, Fructal Ajdovščina,

– alkoholne pijače: Oskrba Dravograd,
Podravka Ljubljana, Fructal Ajdovščina,

– splošno prehrambeno blago: Oskrba
Dravograd, Podravka Ljubljana, Lahkov stari
mlin, Era Velenje, Droga Portorož.
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6.a) Kraj dobave: CUDV Črna na Koroš-
kem, Center 144, Črna na Koroškem.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kurilno olje in prehrambeno
blago na podlagi naročila in pogodbe.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana ob
konkretnem primeru naročila.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 30.
10., 11., 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Uradni list RS,
št. 20-22 z dne 2. 4. 1999, št. objave
2259.

Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem

Ob-6089
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodni plačilni
pogoji, ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Voest Alpine Stahl Avstrija Ker-
pelystraße A – 8704 Leoben Donawitz.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kriva
pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 19100 m tirnic.

7. Pogodbena vrednost: 84,854.715 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 134,910.889,38 SIT, 84,854.715 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-
2077.

13.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6090
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 11. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost blaga, ugodni plačilni
pogoji, ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: P. C. Wagner Elektrothermit,
Erlaaerstraße 188, A – 1230 Wien, Avstria.

6. (a) Kraj dobave: skladišče Zalog, Kriva
pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: 4310 kom varilnega materiala.

7. Pogodbena vrednost: 42,396.360,60
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,999.048 SIT, 37,447.268 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:

Uradni list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999,
Ob-2077.

13.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6091
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske že-

leznice, d.d., 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 31. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, dobavni rok in druga merila
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Tircom, d.o.o., Dunajska 116,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: SŽ – Centralno skla-
dišče Zalog.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: vrsta in količina blaga je razvidna
iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 50,679.268,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

71,213.577,70 SIT, 50,679.268,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 19 z
dne 26. 3. 1999, Ob-2108.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-6092
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske že-

leznice, d.d., 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, dobavni rok in druga merila
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: AC Konim, Baragova 5, 1000
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: vrsta in količina blaga je razvidna
iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 107,647.580 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 126,999.904,50 SIT, 95,066.142,55
SIT.

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

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 19 z
dne 26. 3. 1999, Ob-2076.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 237/99 Ob-6093
1. Naročnik, poštni naslov: JVIZOŠ Sveta

Trojica, Meznaričeva 1, 2235 Sveta Trojica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 19. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): najnižja cena in drugi kriteriji, določeni
z zakonom in razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– pekovski izdelki:
Število prejetih ponudb – 4 in to: Kruh –

pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2; Wictoriy-
commerce, d.o.o., Pekarna Šijanec, Sv. Tri-
je kralji 6a, 2234 Benedikt; Pekarna Mura,
d.d., Lackova 2, 9250 G. Radgona; PPS
Pekarne Ptuj, d.d., Rogozniška c. 2, Ptuj;
vrednost najvišje ponudbe: 2,547.823 SIT,
vrednost najnižje ponudbe:1,750.903 SIT;

– mleko in mlečni izdelki:
Agroing Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinar-

ska c. 5, 5271 Vipava; Mariborska mlekar-
na, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor, Mer-
cator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, 2235 Ptuj;
vrednost najvišje ponudbe: 920.073 SIT,
vrednost najnižje ponudbe: 668.231 SIT;

– meso in mesni izdelki:
Mesarija Fekonja, s.p., Mariborska c. 14,

2235 Sv. Trojica; MIR – Mesna industrija G.
Radgona, Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
vrednost najvišje ponudbe: 1,636.757 SIT,
vrednost najnižje ponudbe: 1,488.574 SIT;

– moka, testenine:
Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;

Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj; vrednost najvišje ponudbe: 70.903 SIT,
vrednost najnižje ponudbe: 64.418 SIT;

– razna živila:
Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;

Mercator SVS, d.d., Rogozniška c. 8, 2250
Ptuj; vrednost najvišje ponudbe: 703.899 SIT,
vrednost najnižje ponudbe: 666.786 SIT.

6. (a) Kraj dobave: JVIZOŠ Sv. Trojica,
skladišče – razloženo.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 5 mio SIT.
8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

JVIZOŠ Sv. Trojica

Št. 948/1 Ob-6094
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Ljubljana, Jamova c. 2.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference za opremo proi-
zvajalca, reference za ponudnika, tehnična
kompatibilnost z obstoječo raziskovalno
opremo, reference za servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dewetron, d.o.o., Bežigraj-
ska c. 7, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: komplet merske opreme (pro-
gramska in strojna, tipala).

7. Pogodbena vrednost: 6,413.253 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3, ena nepo-

polna.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 38 z dne 21. 5. 1999.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo

in geodezijo
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Št. 2/99 Ob-6095
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena, kvaliteta, reference ponudnika,
boniteta ponudnika, celovitost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

1. podskupina: Sanolabor, d.d., Ljub-
ljana in Viva Dental, d.o.o., Ormož,

2. podskupina: Sanolabor, d.d., Ljub-
ljana in Dentalia, d.o.o., Ljubljana,

3. podskupina: Dentalia, d.o.o., Ljub-
ljana in Studio 33 Marketing, d.o.o., Ljub-
ljana,

4. podskupina: Sanolabor, d.d., Ljub-
ljana,

5. podskupina: Dentalia, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
1. podskupina: vrteči inštrumenti, po

specifikaciji iz razpisne dokumentacije,
2. podskupina: potrošni material v

zobozdravstveni ordinaciji, po specifikaci-
ji iz razpisne dokumentacije,

3. podskupina: potrošni material v
zobni tehniki, po specifikaciji iz razpisne
dokumentacije,

4. podskupina: potrošni material v
ortodontiji, po specifikaciji iz razpisne do-
kumentacije,

5. podskupina: drobni inventar v zo-
bozdravstveni ordinaciji in zobni tehniki,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina: Sanolabor, d.d.,

2,322.674,71 SIT (brez PD), Viva Dental,
d.o.o., 4,715.003,49 SIT (brez PD),

2. podskupina: Sanolabor, d.d.,
28,264.936,41 SIT (brez PD), Dentalia,
d.o.o., 19,370.540 SIT (brez PD),

3. podskupina: Dentalia, d.o.o.,
44,390.783,21 SIT (brez PD), Studio 33
Marketing, d.o.o., 12,557.851,10 SIT (brez
PD),

4. podskupina: Sanolabor, d.d.,
2,547.474,01 SIT (brez PD),

5. podskupina: Dentalia, d.o.o.,
2,839.382,86 SIT (brez PD).

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. podskupina: 4,
2. podskupina: 4,
3. podskupina: 6,
4. podskupina: 4,
5. podskupina: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. podskupina: 8,999.052,35 SIT in

7,262.853,99 SIT (brez PD),
2. podskupina: 59,968.819,81 SIT in

52,314.699,23 SIT (brez PD),
3. podskupina: 59,421.317,63 SIT in

53,097.975,28 SIT (brez PD),
4. podskupina: 4,494.635 SIT in

2,446.658,79 SIT (brez PD),
5. podskupina: 3,495.859,44 SIT in

2,839.382,86 SIT (brez PD).
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 403-4/99 Ob-6097
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za pravosodje, Zupanči-
čeva 3, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
nakup fotokopirnih aparatov za potrebe pra-
vosodnih organov na področju Republike
Slovenije.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril iz razpisne doku-
mentacije (cena, stroški kopij, garancija, re-
ference, druge ugodnosti) je kot najugodnej-
ši izbran navedeni ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Ricopy, d.o.o., Mengeška 22,
Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: 92 fotokopirnih aparatov.
7. Pogodbena vrednost: 33,938.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,293.118,20 SIT, 32,457.845 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.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 23/99 Ob-6098
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Otona Žu-

pančiča Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Čr-
nomelj, tel. 068/51-290, faks 068/51-290.

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

3. Datum izbire: 10. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Javno naročilo ni bilo dodeljeno za skupi-
no živil: III. skupina (sadje in zelenjava), IV.
skupina (meso in mesni izdelki), VI. skupina
(ribe in ribji izdelki), VII. skupina (jajca), zara-
di le ene popolne ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 10, No-
vo mesto (I. skupina),

– Mlekarne Celeia, Arja vas 92, Petrovče
(II. skupina),

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10, Ptuj
(V. skupina),

– Pekarna Pečjak, Dolenjska cesta, Škof-
ljica (VIII. skupina),

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, No-
vo mesto (IX. skupina).

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Otona Županči-
ča Črnomelj, Kidričeva 18/b, Črnomelj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: razvidno iz razpisne dokumenta-
cije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: 1,443.030 SIT, 1,361.165

SIT,

– II. skupina: 1,028.972 SIT, 857.440
SIT,

– V. skupina: 2,893.865, 989.470 SIT,
– VIII. skupina: 831.659 SIT, 140.297

SIT,
– IX. skupina: 1,691.013 SIT,

1,125.793 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-2838.

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Št. 2/99-732 Ob-6099
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5,
3000 Celje.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika, garancija,
servisiranje, tehnične karakteristike zoboz-
dravstvenih strojev, cena. Utemeljitev: upo-
števana so vsa merila in upoštevano najvišje
število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: 3D Stržišar, d.o.o., Vnanje Go-
rice, 1357 Notranje Gorice.

6. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža pet zoboz-
dravstvenih strojev.

7. Pogodbena vrednost: 18,164.145 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,585.990 SIT, 18,164.145 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 6. 1999,
Ob-4172.

Zdravstveni dom Celje

Ob-6100
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik izpolnjuje razpi-
sane zahteve in je cenovno ugoden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– dobava računalnikov: Gambit Trade,
d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana,

– dobava druge računalniške opreme: Je-
rovšek Computers, d.o.o., Breznikova 17,
Domžale.

6. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniki in druga računal-
niška oprema.

7. Pogodbena vrednost:
– računalniki: 9,868.956 SIT,
– druga računalniška oprema:

7,646.854,30 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– računalniki: 10,095.845 SIT,

9,841.357,10 SIT,
– druga računalniška oprema: 9,383.945

SIT, 7,646.854,30 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-3284.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-6106
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– dobava vozil II – za skupino A: Avto-
commerce Avto Triglav, d.o.o., Dunajska
122, Ljubljana,

– dobava vozil II – skupino B: Suzuki
Odar, d.o.o., Jana Husa 1a, Ljubljana.

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

no dobaviti: dobava vozil II:
A) 30 vozil – osebni 4 × 4,
B) 11 vozil – terensko vozilo.
7. Pogodbena vrednost:
A) 51,000.000 SIT,
B) 39,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 52,050.000 SIT, 51,000.000 SIT,
B) 47,757.600 SIT, 39,600.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: vrednote-
nje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-
komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2385.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-6107
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

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

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavi-
telja brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 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.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– dobava vozil III – za skupino A: Porsche
Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana,

– dobava vozil III – za skupino B: Porsche
Slovenija, d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana.

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

no dobaviti: dobava vozil III:
A) 19 vozil – kombi furgon,
B) 10 vozil – vozilo z dvojno kabino

4×4 I – brez kesona.
7. Pogodbena vrednost:
A) 92,530.000 SIT,
B) 51,070.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 3,
B) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 102,072.180 SIT, 87,255.538 SIT,
B) 56,933.500 SIT, 44,868.704 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: vrednote-
nje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-
komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999,
Ob-2384.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-6121
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Stik, d.o.o., Ptuj, za skupino C, E,
F in G;

– Zavas, d.o.o., Ljubljana Črnuče, za sku-
pino A, B in D.

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

no dobaviti: skupina A: čevlji; skupina B:
škornji; skupina C: obleke; skupina D: dež-
ne obleke; skupina E: rokavice; skupina F:
čelade; skupina G: sredstva za higieno.

7. Pogodbena vrednost: skupine A, B in
D: 28,500.000 SIT; skupine C, E, F in G:
28,000.000 SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca
poslovnega leta 2000.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,878.847 SIT, 2,764.854 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2538.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-6122
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne

energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pino A-1 in C-3;

– Emo Matly Incom, d.o.o., Ljubljana, za
skupino B-1;

– Eltima, d.o.o., Ljubljana, za skupino D-1
in E-1.

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

no dobaviti:
– skupina A-1: transformatorji;
– skupina B-1: transformatorji;
– skupina D-1 in E-1: transformatorji.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A-1 in C-3: 22,300.000 SIT;
– skupina B-1: 11,000.000 SIT,
– skupina D-1 in E-1: 18,000.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,321.522 SIT, 23,892.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2545.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-6123
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pino A-1 in B-3;

– C & G, d.o.o., Ljubljana, za skupino
B-1 in B-2.

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

no dobaviti:
– transformatorske postaje, skupina

A-1 in B-3;
– transformatorske postaje, skupina

B-1 in B-2.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A-1 in B-3: 12,000.000 SIT,
– skupina B-1 in B-2: 9,700.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,378.680 SIT, 18,249.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2541.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-6124
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pino A-1: vložek varovalni 500 V;

– Izoelektro, d.o.o., Maribor, za skupino
B-1: vložek varovalni 24 kV;

– TT Tehmar, d.o.o., Maribor, za skupino
C-1: nosilci varovalk 500 V in 24 kV.

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

no dobaviti:
– skupina A-1: varovalke;
– skupina B-1: varovalke;
– skupina D-1: varovalke.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A-1: 5,400.000 SIT;
– skupina B-1: 3,000.000 SIT,
– skupina C-1: 7,400.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,321.522 SIT, 23,892.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2543.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-6125
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Eltima, d.o.o., Ljubljana, za skupino
A-1;

– Telma trade, d.o.o., I. O. C. Trzin, Dom-
žale, za skupino A-2;

– C & G, d.o.o., Ljubljana, za skupino B-1.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
– skupina A-1: vodniki;
– skupina A-2: vodniki;
– skupina B-1: vodniki.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A-1: 6,100.000 SIT;
– skupina A-2: 4,300.000 SIT,
– skupina B-1: 3,400.000 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,182.050 SIT, 10,170.650 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2546.

Elektro Maribor, d.d.

Ob-6126
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, tel. 062/2200-127, faks 222-241, kon-
taktna oseba Milan Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 24. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– Minitehno, d.o.o., Jakobski Dol, za sku-
pino A-1;

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pino B-1.

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

no dobaviti:
– skupina A-1: vijaki;
– skupina B-1: ozemljitveni material.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A-1: 11,000.000 SIT;
– skupina B-1: 6,774.665 SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do konca

poslovnega leta 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,233.405 SIT, 2,354.470 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999,
Ob-2544.

Elektro Maribor, d.d.

Št. 400-02-11/99 Ob-6096
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Ministrstvo za okolje in prostor, Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:

– ponudbena cena 90: točk,
– odzivni čas: 7 točk,
– kompletnost ponudbe: 3 točke.
Točke so se dodeljevale sorazmerno med

najvišjo in najnižjo ponudbo po sistemu me-
todologije meril iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

– skupina I – DZS d.d., Slovenska 9,
1000 Ljubljana,

– skupina II – MK BIROOPREMA, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

– skupina III – MK BIROOPREMA, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana,

– skupina IV – MK BIROOPREMA, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vojkova ulica 1/b v
Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: sukcesivna dobava pisarniš-
kega materiala v razpisani vrednosti (ob-
sežnejši opis s količinami je bil objavljen v
javni objavi predmetnega razpisa).

7. Pogodbena vrednost:
– skupina I = 6.590.051 SIT,
– skupina II = 2.894.295 SIT,
– skupina III = 3.149.368 SIT,
– skupina IV = 708.873 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 4 za skupino I,
– 4 za skupino II,
– 4 za skupino III,
– 4 za skupino IV.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
– skupina I: 8,546.208 SIT,

6,590.051,50 SIT,
– skupina II: 3,826.962,20 SIT,

2,894.295,64 SIT,
– skupina III: 3,893.165,27 SIT,

3,149.368,50 SIT,
– skupina IV: 1,135.235,08 SIT,

708.873,30 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republika Slovenije: Uradni
list RS, št. 16, z dne 19. 3. 1999, Ob-1954.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-6120
1. Naročnik, poštni naslov: Banka Slove-

nije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: merila, na-

vedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: DZS d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana.

6. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški
material.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 27,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo ponudnik oddal po-

dizvajalcem ali tretjim: naročilo ni bilo odda-
no po delih.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

15,796.034,54 SIT in 11,926.422,69 SIT.
11., 12.

Banka Slovenije
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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

Popravek

Ob-6201
V objavi glavnih podatkov o izidu za grad-

bena dela na objektih Dravskih elektrarn –
vse hidroelektrarne na Dravi s pripadajočimi
objekti in poslovna stavba, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4880 – se 5. točka dopolni tako, da se
sposobnost izvajanja gradbenih del prizna
naslednjim ponudnikom, za obdobje junij
1999 do julij 2000:

– SGP Kograd IGEM Dravograd, d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu,

– GP Radlje, d.d., Mariborska c. 40,
2360 Radlje ob Dravi,

– Gradis Nizke gradnje, d.d., Lavriče-
va 3, 2000 Maribor,

– SGP Kograd GOMB IGEM, d.o.o.,
Preradovičeva ul. 28a, 2000 Maribor,

– Primorje, d.d., Vipavska c. 3, 5270
Ajdovščina.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-6045
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Men-

geš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
tel. 737-081, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999 ob 10. uri
v prostorih Občine Mengeš.

4. Merila za ugotavljanje sposobnosti po-
nudnika:

– usposobljenost in sposobnost podjet-
ja za izvajanje določene dejavnosti,

– reference podjetja in strokovnjakov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posameznih po-
dročij.

5. Sposobnost za izvajanje gradbenih del
je priznana za:

– novogradnje in rekonstrukcije objek-
tov nizkih gradenj: Biodom s.p., Cestno
podjetje Kranj d.d., Cestno podjetje Ljublja-
na d.d., Elektroinstalacije Skočaj, Gradbe-
na zemeljska dela Jože Skok s.p., Gradis
TEO d.d., Grasto d.o.o., Hidmetal - Eko
d.o.o., Hidroinženiring d.o.o., Hidrotehnik
d.d., HIS d.o.o., Jelen, plinske inst. arma-
ture, Lavaco d.o.o., Lokainvest d.o.o., Pre-
vozi, grad. meh. in gradbeništvo Miha Ko-
sec s.p., Puh d.d., SCT d.d., Tomaž Pre-
lovšek s.p., Utrip d.o.o.

– novogradnje in rekonstrukcije objek-
tov visokih gradenj: Gradbena zemeljska de-
la Jože Skok s.p., Gradis TEO d.d., HIS
d.o.o., Lokainvest d.o.o., SCT d.d., Tomaž
Prelovšek s.p., Utrip d.o.o., Digrad d.o.o.,

GP Bežigrad, IGZ inženiring d.o.o., OZ elek-
trovod instalacije z.o.o., RRD d.o.o.

Sposobnost ni priznana naslednjim:
Evrograd d.o.o., Razvojni zavod d.d., Za-
ključna dela v gradbeništvu Kosec Peter ml.

6. Predmet javnega razpisa s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti so bila na-
slednja področja:

– novogradnje in rekonstrukcije ob-
jektov nizkih gradenj,

– novogradnje in rekonstrukcije ob-
jektov visokih gradenj.

Podrobnejši pregled posameznih podro-
čij je razviden v proračunu Občine Mengeš
za obdobje 1999-2003. Orientacijska vred-
nost del je razvidna v proračunu Občine
Mengeš. Dela se bodo izvajala v proračun-
skem letu 1999 in del v letu 2000 na po-
dročju Občine Mengeš.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10., 11.
12. Razpis za predhodno ugotavljanje

sposobnosti je bil objavljen v Ur. listu RS,
št. 39-40, z dne 28. 5. 1999.

13.
Občina Mengeš

Št. 70/99 Ob-6055
1. Naročnik, poštni naslov: Ljudska uni-

verza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši izvajalec, cena, re-
ference, tehnična opremljenost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija LU Koper.

7. Pogodbena vrednost: 39,000.000 SIT.
8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,460.000 SIT, 39,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Ljudska univerza Koper
Universitá Popolare Capodistria

Št. 40310/0028/99 0700 10 Ob-6056
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri obnovi sanitarij
v naslednjih objektih:

– Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32,
Maribor,

– Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34a,
Maribor,

– Vrtec Studenci, enota Radvanje, Gri-
zoldova 3, Maribor,

– Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14a,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– 6,896.890 SIT za Vrtec Borisa Peče-

ta, Tomšičeva 32, Maribor,
– 3,203.686 SIT za Vrtec Koroška vra-

ta, Smetanova 34a, Maribor,
– 2,981.846 SIT za Vrtec Studenci, eno-

ta Radvanje, Grizoldova 3, Maribor,
– 2,968.751 SIT za Vrtec Pobrežje, Ce-

sta XIV. divizije 14a, Maribor.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
– 6,758.952 SIT za Vrtec Borisa Peče-

ta, Tomšičeva 32, Maribor,
– 3,139.612 SIT za Vrtec Koroška vra-

ta, Smetanova 34a, Maribor,
– 2,922.209 SIT za Vrtec Studenci, eno-

ta Radvanje, Grizoldova 3, Maribor,
– 2,909.375 SIT za Vrtec Pobrežje, Ce-

sta XIV. divizije 14a, Maribor.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 7,624.169 SIT, 6,896.890 SIT za Vr-

tec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32, Maribor,
– 3,256.806 SIT, 3,203.686 SIT za Vr-

tec Koroška vrata, Smetanova 34a, Mari-
bor,

– 3,563.313 SIT, 2,981.846 SIT za Vr-
tec Studenci, enota Radvanje, Grizoldova
3, Maribor,

– 3,417.005 SIT, 2,968.751 SIT za Vr-
tec Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14a, Mari-
bor.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999, Ob-3413.

Mestna občina Maribor

Št. 344-23/99 Ob-6081
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d., Hardek 21c, Ormož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija lokal-
nega cestnega omrežja:

– javna pot Mali Brebrovnik v dolžini
300 m,

– javna pot Vodranci–Godeninci, I. faza,
v dolžini 1000 m,

– javna pot Lešnica–Strezetina, I. faza, v
dolžini 1000 m,

– lokalna cesta Sv. Tomaž–Sejanci v dol-
žini 1650 m,

– lokalna cesta Sodinci–Sodinski vrh,
II. faza, v dolžini 617 m,

– javna pot Šardinje, II. faza, v dolžini
479 m.

7. Pogodbena vrednost:
63,164.273,88 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,336.000 SIT, 63,164.273,88 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.

Občina Ormož

Št. 2/2 Ob-6082
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 49. člen.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Givo, d.d., Zaloška 69, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
Erjavčevi 7 v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 7,626.384 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,548.908 SIT, 7,626.384 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana

Št. 12/99 Ob-6083
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Krajevna skupnost Sveti Anton,
Sveti Anton 1, 6276 Pobegi.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): reference, nižja cena in najkrajši rok
izvedbe del; največjo težo je imela cena, ki je
tudi bistveno vplivala na sprejeto odločitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje ulic v Tur-
kih (Sveti Anton) v skupni dolžini 665 m.

7. Pogodbena vrednost: 5,847.215 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,837.570 SIT, 5,847.215 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

Št. 944/98 Ob-6084
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735-119.

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

3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cena, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Franc Novak, s.p., gradbeništvo in
betonski izdelki, Imenje 8a, 1251 Moravče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ostreš-
ja na podružnični cerkvi sv. Luka v Spod-
njih Praprečah.

7. Pogodbena vrednost: 9,331.904 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,266.680 SIT, 9,331.904 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se je udeležila konservatorka
kranjskega ZVNKD.

12., 13.
Občina Lukovica

Št. 353-05-11/99-1850-55 Ob-6085
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference pri podobnih delih,
ponudbena cena, opremljenost z ustrezno
mehanizacijo in zasedenost kapacitet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba montažer-
skih del pri izgradnji plinovoda po Zr-
kovski in Nabrežni ulici.

7. Pogodbena vrednost: 5,925.327,62
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
5,925.327,62 SIT.

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

be: 6,775.036 SIT, 5,925.327,62 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.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 353-35-5/99-1850-56 Ob-6086
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
nudnika in garancija na izvedbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis Nova, podjetje za

gradbeništvo in proizvodnjo, d.o.o., Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja protihrup-
ne ograje pri priključnih objektih tabor-
skega zbiralnika na delu severne ograje
Mariborske bolnišnice.

7. Pogodbena vrednost:
17,605.587,09 SIT.

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

be: 18,513.318,88 SIT, 17,605.587,09
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 353-20-6/99-1850-60 Ob-6087
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference pri podobnih delih,
ponudbena cena, opremljenost z ustrezno
mehanizacijo in zasedenost kapacitet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Poštrak, d.o.o., Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je vključno z ureditvijo cest po Zrkovski
cesti, cesti ob Dravi in Nabrežni cesti.

7. Pogodbena vrednost:
67,104.010,63 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 75,240.570,47 SIT, 67,104.010,63
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.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Št. 34401-001/99 Ob-6088
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sve-

ta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah.

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

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ugodna cena,
– reference,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela na
objektih lokalne ceste in javnih poti na
odsekih:

– cesta JP št. 704-231 Zg. Ščavnica–
Froleh–Zg. Ročica, I. faza, 1000 m,

– cesta LC št. 203-300 Zg. Ščavnica–
Sp. Ščavnica, II. faza, 550 m,

– cesta JP št. 704-421 Zg. Ščavnica–
Rožengrunt, II. faza, 500 m,

– cesta JP št. 704-540 Zg. Ščavnica–
Oberlos. Breznik, I. faza, 500 m.

7. Pogodbena vrednost: 30,600.000
SIT z davkom DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,603.617,61 SIT, 30,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33 z dne 7. 5. 1999.

Občina Sv. Ana
Sv. Ana v Slov. goricah

Št. 34404-12/98 Ob-6119
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pu-

conci, Puconci 80, 9201 Puconci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
rok izvedbe, garancijski rok, izvedba z last-
no delovno silo in mehanizacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Štefa-
na Kovača, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va-asfaltiranje lokalne ceste LC 333090
Mačkovci-Dankovci-Pečarovci v dolžini
1305 m.

7. Pogodbena vrednost:
25.869.954,62 SIT

8.
9. Število prispelih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

32,261.212,98 SIT, 25,869.954,62 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 33, z dne 7. 5. 1999, Ob-3448.

12., 13.
Občina Puconci

Št. II-6/82 Ob-6143
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 21. 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: naročnik je
na podlagi 41. člena zakona o javnih naro-
čilih ugotovil, da je popolna samo ena po-
nudba podjetja Stavbenik, d.d. Koper, zato
je sprejel sklep o zaključku postopka odda-
je javnega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni dodeljeno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: obnoba fasade in
strehe pokopališkega objekta Škocjan
v Kopru – vstopni objekt, severni vhod.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku so prispele tri veljavne ponudbe.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpis v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.

Št. II-6/82 Ob-6144
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala Ko-

per, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 6. 1999 (sklep št.
II-6/78).

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: naročnik je
razveljavil postopek izbire izvajalca, ker je s
strani ponudnika predložen zahtevek za
uvedbo revizijskega postopka.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni dodeljeno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del, ter kraj izvedbe: hlajenje z ventilator-
skimi konvektorji in predelava ogreva-
nja, Upravna stavba Komunale Koper v
Kopru.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Komunala Koper, d.o.o., s.r.l., Koper

Št.: 41408-0002/99 Ob-6154
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci, tel.: 069/65-991, faks:
069/65-977.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, plačilni pogoji,
druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d.d.,
Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) obnovitvena dela na lokalni cesti
št. 344-012 Kapela-Janžev Vrh na odse-
ku Kobilščak – Kapela v dolžini 1210m,

b) obnovitvena dela na lokalni cesti
št. 344-022 Janžev Vrh – Melanjski Vrh
na odseku od križišča z lokalno cesto
št. 344-012 Kapela Janžev Vrh do ob-
činske meje v dolžini 1820 m.

7. Pogodbena vrednost:
a) 14,527.120 SIT,
b) 15,794.020 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 21,764.827 SIT, 14,527.120 SIT,

b) 23,941.258,20 SIT, 15,794.020,20
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 36 z dne 14. 5. 1999, Št. 37/99,
Ob-3631.

Občina Radenci

Št. 40305-20/99 Ob-6155

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Gro-
suplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska
2, Grosuplje, tel. 761-211, faks 762-533,
soba št. 221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bili
upoštevani kriteriji, ki so bili določeni v raz-
pisni dokumentaciji: ponudbena cena, refe-
rence ter usposobljenost in sposobnost za
izvajanju del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMP Promont-Montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1000 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja toplovod-
nega omrežja – veja “A” na odseku na-
selje Dvori – nova šola Brinje v Grosup-
ljem.

7. Pogodbena vrednost:
34,711.629,30 SIT (ponudbena vrednost
brez PD).

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

be: 42,215.733,90 SIT, 35,752.978,20
SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 12 z dne 26. 2.
1999.

Občina Grosuplje

Št. 973/99 Ob-6156

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-
kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735 119.

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

3. Datum izbire: 21. 6. 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: GP Križnar, d.o.o., Imovica
25, 1225 Lukovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
na relaciji Zlatenek – Veliki Jelnik (črpa-
lišče, vodohram).

7. Pogodbena vrednost: 16,963.864
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be. 20,925.629 SIT, 16,963.864 SIT.



Stran 3616 / Št. 51-53 / 2. 7. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11. Morebitne druge pomembnejše infor-
macije o postopku izbire izvajalca: odpiranja
ponudb sta se udeležila dva predstavnika
ponudnikov (CMC inženiring in GP Križnar).

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 32 z dne 14. 5. 1999, št.
691/99, Ob-3573.

14. 
Občina Lukovica

Št. 110-1/99 Ob-6193
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca ki
mu je naročilo dodeljeno: GOKOP d.o.o.,
Plintovec 33/b, 2201 Zgornja Kungota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Slivnica - Pesnica;
rušitvena dela odkupljenih stanovanj-
skih objektov.

7. Pogodbena vrednost: 45,546.371 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,417.200 SIT, 45,546.371 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2160.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

o izidu razpisa storitev

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

Razveljavitev

Ob-6195
Delno preklicujemo sklep o izbiri naju-

godnejšega ponudnika za čiščenje poslov-
nih prostorov, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, za področje
PE Murska Sobota, pod 5.8. točko,
Ob-4904.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 90335-8/1999-4 Ob-6005
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3.
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:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Monolit d.o.o., Letališka
17/II, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– zajem zemljepisnih imen iz teme-

ljnih topografskih načrtov v merilu
1:5.000,

– dodatni zajem zemljepisnih imen iz
topografske karte v merilu 1:50.000,

– zajem zemljepisnih imen iz pregled-
ne karte v merilu 1:250.000.

7. Pogodbena vrednost: 14,759.798 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: ni pod-
izvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naro-
čilo je oddano na podlagi tretjega odstavka
34. člena ZJN z neposredno pogodbo edi-
nemu ponudniku.

12.
Geodetska uprava RS

Št. 90339-7/1999-4 Ob-6006
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3.
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:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Aster d.o.o., Nade Učakove
1, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– razrez sloja zajetih zemljepisnih

imen iz listov TTN 10 na liste TTN 5,
– vzdrževanje programske opreme in

podatkov registra zemljepisnih imen.
7. Pogodbena vrednost: 5,946.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od

4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednjih nalog in sicer: ni pod-
izvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naro-
čilo je izdano na podlagi tretjega odstavka
34. člena ZJN z neposredno pogodbo edi-
nemu ponudniku.

12.
Geodetska uprava RS

Ob-6044
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Men-

geš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
tel. 737-081, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 15. 6. 1999 ob 10. uri v prostorih
občine Mengeš.

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: merila za
ugotavljanje sposobnosti ponudnika:

– usposobljenost in sposobnost podjet-
ja za izvajanje določene dejavnosti;

– reference podjetja in strokovnjakov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posameznih po-
dročij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dodelitev na-
ročila storitev je priznana za:

I. izdelava projektno tehnične dokumen-
tacije objektov nizkih gradenj: BNG biro
d.o.o., Cestno podjetje Ljubljana d.d., De-
katea d.o.o., Hidroinženiring d.o.o., HIS
d.o.o., IMP projektivni biro d.d., Infotel
d.o.o., Lokainvest d.o.o., Projekt inženiring
d.o.o., Projektivni biro Lunar d.o.o., Pro-
stor d.o.o., Puh d.d.

II. izdelava projektno tehnične dokumen-
tacije objektov visokih gradenj: Hidroinženi-
ring d.o.o., IMP projektivni biro d.d., Lo-
kainvest d.o.o., Prostor d.o.o., INP d.o.o.,
RRD d.o.o., Slovenija projekt d.d.

III. nadzor nad izvajanjem del: BNG biro
d.o.o., Cestno podjetje Ljubljana d.d., Hi-
droinženiring d.o.o., HIS d.o.o., IMP pro-
jektivni biro d.d., Infotel d.o.o., Lokainvest
d.o.o., Projekt inženiring d.o.o., Projektivni
biro Lunar d.o.o., Prostor d.o.o., Biodom
s.p., DDC, družba za državne ceste d.o.o.,
Domplan d.d., INP d.o.o., OZ elektrovod
instalacije z.o.o., Slovenija projekt d.d.

IV. plinifikacija – idejni projekt: BNG biro
d.o.o., HIS d.o.o., IMP projektivni biro d.d.,
INP d.o.o.

V. projekt celovite izgradnje in obnove
komunalnih, energetskih in komunikacijskih
inštalacij: BNG biro d.o.o., Dekatea d.o.o.,
HIS d.o.o., Infotel d.o.o., Tegrad d.d.

VI. celovita prometna študija: Projektivni
biro Lunar d.o.o.

VII. omrežje (telekomunikacije) – idejni
projekt: Dekatea d.o.o., Infotel d.o.o.,
Smart com. d.o.o., Tegrad d.d.

VIII. vzpostavitev podatkovnega informacij-
skega sistema: Locus d.o.o., Monolit d.o.o.
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Sposobnost ni priznana naslednjim:
Medic s.p., Razvojni zavod d.d., Semesadi-
ke, Smajl consulting d.o.o., Tokada d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pred-
met javnega razpisa s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti so bila zgoraj navede-
na področja. Podrobnejši pregled posamez-
nih področij je bil razviden v proračunu Ob-
čine Mengeš za obdobje 1999-2003, kjer
je bila opredeljena tudi orientacijska vred-
nost del. Dela se bodo izvajala v proračun-
skem letu 1999 in del v letu 2000 na po-
dročju občine Mengeš.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 28.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št 39-40, z dne 28. 5. 1999.

Občina Mengeš

Št. 64-5/99 Ob-6058
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rib-

nica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference s
področja razpisanih storitev in druge ugod-
nosti, ki so jih ponudniki ponudili že v obli-
kovanih cenah.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Integral Stojna, avtobusni promet,
d.o.o, Reška cesta 1, 1330 Kočevje za
razpisane relacije pod točko 1, 2, 3 in 4 .

– Prevozništvo Pucer Iztok, s.p., Lepov-
če 22, 1310 Ribnica za razpisano relacijo
pod točko 5 .

– Transport Vidervol, Vidervol Miroslav
s.p., Rakitnica 6, 1331 Dolenja vas za raz-
pisano relacijo pod točko 6.

– Point Stane Krajec, s.p., Zapuže 2,
1310 Ribnica za razpisane relacije pod toč-
ko 7, 8, 9 in 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov učencev v osnovne šole
na območju občine Ribnica za šolsko
leto 1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 142.404 SIT na
dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 145.968 SIT na dan, 142.404 SIT na
dan.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Številka objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 36 z dne
14. 5. 1999, Ob-3598.

Občina Ribnica

Št. 29/99 Ob–6064
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI Inštitut za ekološki inže-
niring, d.o.o., Ljubljanska 9, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in izgradnja kanalizacije
v Polju (ponovitev javnega razpisa ZJN
119 proj/98).

7. Pogodbena vrednost 36,763.800
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,082.926 SIT in 36,763.800 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98, izid v Ur. listu
št. 11 z dne 19. 2. 1999, št. objave
010238.

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

Št. 13/99 Ob–6065
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda po Tolstojevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 1,975.400 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,144.380 SIT in 1,975.400 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu št.
11 z dne 19. 2. 1999, št. objave 010238.

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

Št. 14/99 Ob–6066
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring, d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda in izgradnja kanalizacije
po Murnovi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 2,023.000 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,284.800 in 2,023.000 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava: v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27.
11. 1998, št. objave: 99/98, izid: v Ur.
listu št. 11, z dne 19. 2. 1999, št. objave:
010238.

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

Št. 15/99 Ob–6067
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sana-
cija vodovoda po Staničevi in Franketo-
vi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 2,170.560 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,677.900 in 2,170.560 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objava v Ur. listu RS, št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98, izid v Ur. listu št.
11 z dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 16/99 Ob–6068
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 s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire 18. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, opcija
ponudbe in rok izvedbe).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO, d.o.o., Vojkova 57,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Apihovi
in delu Lavričeve ulice.

7. Pogodbena vrednost 4,680.270 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,998.000 in 4,680.270 SIT.
11. 
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Ur. listu št. 80 z dne 27. 11.
1998, št. objave: 99/98, izid v Ur. listu št.
11 z dne 19. 2. 1999, št. objave: 010238.

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Ob-6104
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena ponujenih vozil, opremlje-
nost vozil, garancijski rok, razširjenost mre-
že servisov, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.d., Avto-
triglav, d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va osebnih avtomobilov za potrebe CSD
v Sloveniji.

7. Pogodbena vrednost: 11,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1,408.818 SIT, 999.900 SIT (po vozilu).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 20-22 z dne 2. 4.
1999.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 12/99 Ob-6105
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdi-
jeva 6, 6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 8. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference in cena kot enako-
vredni merili; oba ponudnika sta ponudila
izvedbo storitev za enako ceno, odločujoče
so bile reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va, organizacija in izvedba urbanistične
delavnice “Koper-integracija mesta I:
javni prostori – pogoj za transformacijo
mesta”.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nima podizvajalcev.

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

be: oba ponudnika sta ponudila izvedbo sto-
ritve za 6,000.000 SIT.

11., 12.
Mestna občina Koper

Št. 90315-21/1999-5 Ob-6114
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana

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

3.
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 razpis se
je prijavil samo eden ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naloga 3.1.: naročilo ni do-
deljeno, razpis bo ponovljen.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: posta-
vitev osnov za katastrsko klasifikacijo v
katastrskih okrajih Kočevje, Ljubljana,
Maribor in Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.
8.
9. Število prejetih ponudb: naloga 3.1.: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava

Št. 110-1/99 Ob-6187
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca, ki
mu je naročilo dodeljeno: ZPKSU Grosup-
lje, Taborska 3, 1290 Grosuplje

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prido-
bivanje nepremičnin na odseku 3. eta-
pe HC Razdrto - Vipava, pododsek Vipa-
va - Podnanos.

7. Pogodbena vrednost: 17,900.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6188
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca, ki
mu je naročilo dodeljeno: ZEU - načrtova-
nje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana
5, 9000 Murska Sobota in odvetnik Janez
Perš; Staneta Rozmana 10, 9000 Murska
Sobota

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe gradnje na AC odseku Vučja vas
- Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 73,448.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,800.000 SIT, 73,448.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6189
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca, ki
mu je naročilo dodeljeno: odvetnik Franc
Kovačič, Koroška 2a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prido-
bivanje zemljišč ter pridobivanje objek-
tov in razreševanje problematike rušen-
cev na AC odseku Škofije - Srmin.

7. Pogodbena vrednost: 39,010.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 41,720.000 SIT, 39,010.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6190
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 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: izdela-

va PGD, PZI in PZR za priključek Celje -
zahod (Lopata).
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7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis za izdelavo PGD, PZI in PZR pro-
jektov za priključek Celje - zahod (Lopata),
objavljen v Uradnem listu RS, št. 20-22 z
dne 2. 4. 1999, sta se prijavila dva ponud-
nika. Po pregledu in oceni ponudb je bilo
ugotovljeno, da sta bili obe ponudbi nepo-
polni. Glede na določilo prvega odstavka
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 ena-
kimi pogoji.

12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6191

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 14. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca, ki mu
je naročilo dodeljeno: GZ - geodetske dejav-
nosti, Partizanska c. 12, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
nos lege gradbene parcele HC z devia-
cijami in regulacijami in izdelava parce-
lacijskih načrtov za odsek HC Gorišnica
- Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 16,734.547 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,944.506 SIT, 16,734.547 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-6192
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-27-73.

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

3. Datum izbire: 23. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca, ki
mu je naročilo dodeljeno: GOB d.o.o.,
Pot na Polane 3, 1351 Brezovica pri Ljub-
ljani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dokonč-
na premoženjskopravna ureditev na av-
tocestnem odseku Selo - Šempeter.

7. Pogodbena vrednost: 29,326.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,707.500 SIT, 29,326.500 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 4147-237/99 Ob-6108

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, 6000 Koper.

2.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je ponudil kom-
pletno ponudbo z natančno opredelitvijo ti-
pa in proizvajalca opreme za vsako postav-
ko, ustrezno ceno in kvaliteto, daljši garan-
cijski rok, krajši rok dobave in montaže,
ugodne plačilne pogoje in izkazal najustrez-
nejše reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom, d.d.,
Adamičeva 36, 1290 Grosuplje.

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

trebno dobaviti: oprema centralne kuhi-
nje vrtca Ribica.

7. Pogodbena vrednost: 10,660.871
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: 3,821.792 SIT (z DDV).

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,228.610,60 SIT (z DDV),
9,588.597,60 SIT (z DDV).

11.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Št. 1127/10400 Ob-6197

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom ob pričetku oddaje
javnega naročila št. NAB.UV/VV-28 z dne
15 . 6. 1999 je na podlagi dokumentacije,
prejete od inženirske službe, ugotovila, da
je firma SOLIDSTATE CONTROLS, INC.,
ZDA originalni proizvajalec inverterja.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno

naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Solidstate controls, inc.,
875 Dearborn Drive, Columbus, Ohio
43085 U.S.A.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, Slo-
venija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos inverterja
120/118V, 1PH, 50 Hz, 7,5 KVA Model
SV12075/AC34R W/AC34R RECTIFIER
400V, 3PH, 50 Hz.

7. Pogodbena vrednost: 8,712.036 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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. 2.0. 2320/99 Ob-6072

1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 6.
in 7. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajalec del je javni zavod
(oddaja po 55./6. členu ZJN).

Nastop razlogov, ki jih naročnik ni mo-
gel predvideti, niti jih ni mogoče pripisati
njegovemu ravnanju – najdba dveh antič-
nih gomil pri predhodnem arheološkem
pregledu trase nove proge, zato je nujno
potreben stalen arheološki nadzor (odda-
ja po 55./7. členu ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za varstvo narav-
ne in kulturne dediščine, Slomškov trg 6,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvajanje arheološkega nadzora nad
zemeljskimi deli na trasi železniške
proge Puconci–Hodoš–državna meja.

7. Pogodbena vrednost:
1,480.757,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,480.757,50 SIT.
11.,
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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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

Št. 178/99 Ob-6101
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Sečovlje, Sečovlje 78,
6333 Sečovlje, tel/faks 066/79-165.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Sečov-
lje, Sečovlje 78.

(b) Vrsta, ocenjena vrednost in količina
blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehram-
beno blago - živila po skupinah:

1. zmrznjene ribe in mehkužci
123.000 SIT,

2. sveža zelenjava, sadje in jajca
859.000 SIT,

3. mlevski izdelki 89.000 SIT,
4. testenine 141.000 SIT,
5. ostalo prehrambeno blago

1,552.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

2,764.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola Sečovlje,
Sečovlje 78 - računovodstvo ali tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 5. 7. do vključno 16. 7. 1999 vsak
delavnik od 9. do 12. ure v tajništvu osnov-
ne šole.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51410-603-31999 - za razpisno dokumen-
tacijo ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delavnik od 9. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbe morajo
prispeti v tajništvo Osnovne šole Sečovlje
najkasneje 23. 7. 1999 do 14. ure, ne
glede na to ali bodo oddane osebno ali
po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Sečovlje, Se-
čovlje 78, 6333 Sečovlje z oznako “Ne od-
piraj, ponudba - javni razpis za dobavo živil -
za skupine živil: (navedite skupine živil za
katere oddajate ponudbo).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 1999 ob
10. uri na sedežu naročnika v Sečovljah
78.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

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. 225/718 Ob-6145
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
RS za varstvo narave, Sektor trajnih sanacij,
Dunajska 47/X, 1000 Ljubljana,
061/178-72-20.

2. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
območju Republike Slovenije.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje
gradbenih del sanacij zemeljskih plazov:

3.1 manj zahtevne sanacije,
3.2 srednje zahtevne sanacije,
3.3 zelo zahtevne sanacije.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna

ocenjena vrednost del je 550,000.000 SIT
in se bo ugotavljala za vsako posamezno
sanacijo plazu na podlagi potrjene projekt-
ne dokumentacije posameznega plazu.

4. Predvideni čas izvedbe
Gradbene pogodbe za sanacije plazov

se bodo sklepale sukcesivno z usposob-
ljenimi in izbranimi ponudniki v času traja-
nja veljavnosti predhodno ugotovljene
sposobnosti, to je v roku 12 mesecev od
pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

Začetek del je takoj po priznanju spo-
sobnosti in sklenitvi ustrezne gradbene po-
godbe za sanacijo posameznega plazu, do-

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok - 30 dni,
– odzivni čas - 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-

kumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola Sečovlje

Št. 1002/24-99 Ob-6102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola, Kosovelova
22, 6310 Izola, tel. 066/647 121, faks
066/645 211.

2. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta, ocenjena vrednost in količina

blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago -
čistila, papirna konfekcija in pripomoč-
ki za čiščenje po skupinah:

1. pralni praški za strojno pranje
perila 2,200.000 SIT,

2. sredstva za nego rok in las
300.000 SIT,

3. čistila za strojno pomivanje po-
sode 860.000 SIT,

4. papirnate brisače, toaletni pa-
pir in serviete 1,300.000 SIT,

5. čistila za vzdrževanje tal
1,100.000 SIT,

6. čistila za sanitarne prostore
900.000 SIT,

7. ostala čistila 538.000 SIT,
8. pripomočki za čiščenje

1,112.000 SIT.
Vrednost blaga je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je opre-

deljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

8,310.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava za dobo 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Izola,
Kosovelova 22, Izola - tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 5. 7. do vključno 16. 7. 1999 vsak
delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Doma
upokojencev Izola.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51430-603-30806 - za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika vsak delavnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Doma upokojencev Izola naj-
kasneje 23. 7. 1999 do 13. ure, ne glede
na to ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, 6310 Izola z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba - javni razpis za dobavo čistil,
papirne konfekcije in pripomočkov za čiš-

čenje za skupine: (navedite skupine za ka-
tere oddajate ponudbo)”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1999 ob
8. uri na sedežu naročnika v Izoli, Kosove-
lova 22.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti:

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok - 45 dni,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dok-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo blaga po skupinah, v skla-
du s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Dom upokojencev Izola
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ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 313-50/99 Ob-6103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(178-60-78).

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priznanje sposobnosti
za opravljanje posebno zahtevnih stro-
kovnih storitev (strokovno - svetovalno -
izvedbeno - organizacijsko - tehnično delo,
ki je v osnovi rezervirano za določene pokli-
ce in ga urejejo določeni predpisi); delo se
nanaša oziroma je v zvezi z investicijami v
javne zdravstvene zavode ter ga sestavljajo
naslednje zaključene skupine storitev:

(A) Svetovalni inženiring
(B) Supernadzor
(C) Standardizacija
(A) Svetovalni inženiring obsega:
– izdelavo oziroma strokovno pomoč pri

izdelavi predpisane predinvesticijske in in-
vesticijske dokumentacije, vključno z more-
bitnimi potrebnimi raziskavami in analizami
za strokovno oceno tehnično - tehnološke
upravičenosti in ekonomičnosti posameznih
investicij ter investicijskih programov,

končanje pa v skladu z gradbeno pogodbo
za sanacijo plazu.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Du-
najska 47/X, 1000 Ljubljana, tel.
178-72-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo 21. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
5.000 SIT na račun številka:
501000-630-10014, sklic na številko (šte-
vilka objave razpisa v Uradnem listu RS).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: prijave morajo biti oddane
na naslov ministrstva najpozneje do 22. 7.
1999 do 12. ure. Prijave se oddajo osebno
(v sektorju) ali po pošti. Prijave, ki bodo
poslane s pošto, morajo biti oddane pripo-
ročeno ali s povratnico.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijavo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljub-
ljana.

Rok obvestila o priznanju najkasneje 30
dni po odpiranju prijav.

7. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
24. 7. 1999 ob 10. uri, v prostorih Ministrs-
tva za okolje in prostor, Uprave RS za vars-
tvo narave, Sektorja trajnih sanacij, Dunaj-
ska 47/X, 1000 Ljubljana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se
lahko prijavijo vse gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki, ki iz-
polnjujejo z zakonom o graditvi objektov
(ZGO) predpisane pogoje za izvajalsko
(gradbeno) podjetje (prvi odstavek 49. čle-
na ZGO).

Gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču, ki
ni starejši od 45 dni in iz katerega je razvid-
no predpisano izpolnjevanje pogojev. Sa-
mostojni podjetnik posameznik pa mora
predložiti priglasitveni list krajevno pristojne
davčne uprave, ki prav tako ne sme biti
starejši od 45 dni.

Gradbene pogodbe za sanacije posa-
meznih plazov bodo sklenjene samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora s področja
razpisanih del predložiti veljavne sklenjene
pogodbe s potencialnimi zunanjimi sodelav-
ci oziroma podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

Ponudniki morajo poleg pogojev iz prejš-
nje točke izpolnjevati še naslednje pogoje:

a) da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

b) da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev določenih z zakonom,

c) da zoper ponudnika ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,

d) da je ponudnik finančno sposoben,
e) da ima ponudnik zadostne kadrovske

in tehnične zmogljivosti,

f) da bo ponudnik gradbena dela pravilo-
ma izvajal sam (z lastnim potencialom). Do-
ločena dela pa sme oddati podizvajalcu le s
pisnim soglasjem naročnika, vendar največ
do višine 30% vrednosti po posamezni grad-
beni pogodbi,

g) da ima ponudnik pozitivne reference
za opravljanje gradbenih del.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti
dokazila o izpolnjevanju zahtevanih in dru-
gih pogojev, kot so definirana v razpisni do-
kumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) Upoštevane bodo le prijave, ki bodo
oddane v zapečateni kuverti, na kateri mora
biti po vrsti jasno označeno: “Prijava za grad-
bena dela - ne odpiraj”, ime in naslov po-
nudnika ter številka objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije”.

b) Iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike iz prejšnje točke ali ko bi bile po-
slane po preteku roka iz 6. točke tega razpi-
sa ali ne bi vsebovale dokazila, da so bile na
pošti oddane pravočasno.

c) Iz ocenjevanja bodo izločeni ponud-
nik, za katere bo državna komisija za sana-
cije na podlagi dosedanjega sodelovanja
ocenila, da so neustrezni.

11.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

– svetovalne oziroma strokovno - izved-
bene tehnične, ekonomske in pravne stori-
tve, ki so potrebne pri izvajanju investicij-
skih del, vključno s pripravo gradiv in sode-
lovanjem v postopkih o razpolaganju (pro-
metu) nepremičnin in premičnin Republike
Slovenije v okviru zdravstvene dejavnosti
(ocene, razpisi, pogodbe),

– strokovno recenziranje projektne do-
kumentacije,

– izdelovanje oziroma organiziranje (re-
ferenčno) požarnovarstvenih študij oziroma
projektov in sodelovanje pri izvedbi,

– priprava gradiv za javna naročila in stro-
kovno sodelovnaje v postopkih,

– predpisano strokovno nadzorstvo nad
izvajanjem del (po zakonu o graditvi objek-
tov),

– druga interaktivna predvsem strokovna
dela, ki so potrebna za izvajanje navedenih
storitev oziroma investicij.

Vrednost posameznega javnega naroči-
la bo opredeljena v povabilu za ponudbe
glede na vrsto in obseg nalog, ki bodo pred-
met javnega naročila.

(B) Supernadzor obsega širše vsebinsko
in časovno strokovno spremljanje in nad-
zorstvo izvajanja posamezne investicije od
pričetka izvajanja, do vključno uspešne pri-
mo - predaje, v funkciji izvajanja pogodbe,
predpisov in strokovnih pravil, v interesu in-
vestitorja, s skrbnostjo dobrega strokovnja-
ka in dobrega gospodarja. Vrednost celot-
ne naloge se ocenjuje na okrog 0,3 - 1%
vrednosti investicij.

(C) Standardizacija, ki obsega vsestran-
sko strokovno svetovalno oziroma tehnično
izvedbeno delo, potrebno za opredelitev in
sprejem tehničnih predpisov in standardov
prostorov in opreme, na strokovnih podla-
gah, v okviru pravilnika o normativih in stan-
dardih v slovenskem zdravstvu, s posebnim
povdarkom na standardih za obvezni pro-
gram, standardih za verifikacijo zasebnih or-
dinacij, področju nadstandardov in lekarn.
Vrednost celotne naloge se ocenjuje na
okrog 10 mio SIT.

Vrednost posameznega javnega naroči-
la iz točk A, B in delno tudi C bo odvisna od
obsega posamezne vrste storitev, ki se bo-
do po posamezni pogodbi izvajale; obseg
storitev pa je odvisen od programa investi-
cij, ki se določi skladno s predpisi oziroma
od letno opredeljenih nalog in možnosti fi-
nanciranja. Orientacijski obseg vseh inve-
sticij za leto 1999 je okrog 2.900 tisoč SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana, sicer pa tudi
drugi večji kraji v Republiki Sloveniji (glede
na naravo naloge oziroma lokacijo investi-
cije).

4. Predvideni čas izvedbe naročila: pri-
četek javnih naročil storitev predvidoma v
letih 1999 in 2000, zaključki sukcesivno,
različno po posameznih investicijah ali nalo-
gah, skladno s pogodbo, terminskimi načrti
oziroma programom investicij.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Sektor za investicije,
Štefanova 5/II., 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 15. uro, do vključno 14. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.
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6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pravočasne bodo po-
nudbe, ki bodo prispele v vložišče do vključ-
no 2. 8. 1999, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za zdravstvo, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z
dobro vidno oznako: “Ne odpiraj - javni raz-
pis - sposobnost za storitve!” Na hrbtni stra-
ni mora biti tudi naslov ponudnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 1999 ob 13. uri v veliki sejni sobi -
pritličje - Ministrstvo za zdravstvo, Štefano-
va 5, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: en ponudnik - lahko s podi-
zvajalci, ali - dva ali več partnerjev v skupnem
poslu, z obvezno solidarno odgovornostjo
vseh, od katerih pa je samo eden poslovo-
deči. Ponudnik ne more biti drugemu ponud-
niku podizvajalec in tudi ne obratno.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– uspešna izvedba storitev (vsaj na enem
projektu v zdravstvu ali dveh primerljivih v
zadnjih petih letih), kot so tiste, za katere bi
ponudnik rad pridobil priznano usposoblje-
nost,

– izpolnjevanje pogojev po 40. členu za-
kona o javnih naročilih,

– ustreznost glede drugih elementov, kot
so razvidni iz razpisne dokumentacije (zlasti
pretežno lastni kadri s predpisanimi kvalifi-
kacijami oziroma dovoljenji, - članstvo v In-
ženirski zbornici Slovenije oziroma licence
in reference kadra, oprema, primerno eko-
nomsko finančno stanje, izkazani podizva-
jalci, drugo......), pri čemer se reference
kadra ocenjujejo na podlagi dejanskih del,
zlasti pri projektih v zdravstvu, ostala ustrez-
nost pa po splošnih merilih sodobnega po-
slovanja,

– da ne gre za predpisano ali logično
nezdružljivost storitev ali oseb.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Morebitna (pisna)
vprašanja naročniku so možna, vendar mo-
rajo prispeti na njegov naslov najkasneje do
vključno 12. dne po objavi razpisa.

Podrobnosti o posameznih javnih naro-
čilih iz obsega razpisanih storitev, ki se bo-
do oddajala s posamezno pogodbo, bodo
opredeljene v zadevnih razpisnih dokumen-
tacijah oziroma v vabilih za ponudbe. Vabila
bodo poslana vsem ponudnikom, ki jim bo
priznana sposobnost za vrsto storitev, opre-
deljeno v javnem naročilu. Z izbranim po-
nudnikom se bodo sklepale pogodbe - pra-
viloma o naročilu.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo (pri-
javo) za vse skupine razpisanih vrst storitev
(A, B, C) ali le za eno oziroma dve izmed
njih. Če v ponudbi ne bo navedbe o tem, se
bo štelo, da želi ponudnik priznanje za vse
tri skupine (vrste) storitev. Priznanje za
skupino B (supernadzor) vsebuje tudi
priznanje (upravičenost) za predpisano
strokovno nadzorstvo (po ZGO).

Razvrstitev - priznanje sposobnosti za
posamezno skupino (vrsto) storitev bo
opravil naročnik in bo o priznani sposob-
nosti obvestil ponudnike najkasneje v roku

45 dni po izteku roka za prijavo na ta javni
razpis.

Priznanje sposobnosti bo veljalo 12
mesecev, a se bo pri ponudbi za
posamezno javno naročilo sposobnost
ponovno preverjala.

11.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 329-05-3/99-3 Ob-6112
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefona in telefaksa: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, sektor za podeže-
lje, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/178-90-56, telefon
061/178-91-54.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje hidromelioracij-
skih (osuševalnih) objektov, ki zajema:

– strojno in ročno košnjo brežin meliora-
cijskih jarkov,

– posek zarasti na brežinah melior. jar-
kov (grmovje, manjša drevesa do Ø 20 cm),
komplet z razrezom in odvozom na depo-
nijo,

– strojno in ročno čiščenje dna jarkov, z
odvozom na deponijo,

– popravilo poljskih poti z navozom gra-
moznega materiala in utrditvijo,

– čiščenje prepustov in zamenjava izlivk,
– izpiranje drenažnih cevi.
Celotna vrednost javnega naročila znaša

107,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost javnega naročila

po posameznih upravnih enotah:
– Ajdovščina - 6,762.800 SIT,
– Brežice - 3,855.000 SIT,
– Celje - 2,520.000 SIT,
– Črnomelj - 346.500 SIT,
– Gornja Radgona - 9,216.000 SIT,
– Grosuplje - 794.500 SIT,
– Idrija - 448.000 SIT,
– Krško 2,950.500 SIT,
– Laško - 395.500 SIT,
– Lenart - 931.000 SIT,
– Lendava - 2,278.500 SIT,
– Ljutomer - 12,300.000 SIT,
– Metlika - 822.500 SIT,
– Mozirje - 896.000 SIT,
– Murska Sobota - 15,277.200 SIT,
– Nova Gorica - 3,691.700 SIT,
– Novo Mesto - 7,084.000 SIT,
– Ormož - 4,215.000 SIT,
– Ptuj - 10,458.000 SIT,
– Slovenska Bistrica - 6,156.500 SIT,
– Trebnje - 2,009.000 SIT,
– Velenje - 661.500 SIT,
– Vrhnika - 1,484.000 SIT,
– Žalec - 5,404.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: melioracijska območja

vključena v program dela MKGP za l. 1999
v naslednjih upravnih enotah: Ajdovščina,
Brežice, Celje, Črnomelj, Gornja Radgona,
Grosuplje, Idrija, Krško, Laško, Lenart, Len-
dava, Ljutomer, Metlika, Mozirje, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ormož,
Ptuj, Slovenska Bistrica, Trebnje, Velenje,
Vrhnika, Žalec.

Natančen seznam melioracijskih obmo-
čij po UE je sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: iz-
branim ponudnikom bo priznana sposob-
nost za obdobje 12 mesecev, v katerem
bodo naročila tudi izvedena.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Sektor za podeželje, Dunajska 56,
58, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-91-54,
telefaks 061/178-90-56, Eva Pučnik - Bi-
tenc med 11. in 12. uro vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 7 dneh po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

predložiti ponudbo: dne 23. 7. 1999, do
14. ure v glavno pisarno Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Sektor za podeže-
lje, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, glav-
na pisarna.

Vse ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti z oznako - “Javni razpis - Ne
odpiraj! Vzdrževanje melioracijskih sistemov
- ugotavljanje sposobnosti - pror. postavka
8227” ter naslovom pošiljatelja.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 45 dni po izteku
roka za prijavo na javni razpis za predhodno
ugotavljanje sposobnosti.

7. Datum, čas in kraj javnega odpiranja
ponudb: dne 27. 7. 1999, ob 10. uri, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Sektor za podeželje, Dunajska 56, 58,
Ljubljana, sejna soba št. 603.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis se lahko prijavijo
pravne osebe, samostojni podjetniki ali sku-
pine pravnih oseb s sedežem v RS.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– kopije registrskih listov (registracija ali
priglasitveni list), ki odražajo zadnji status
ponudnika ter odločba za opravljanje dejav-
nosti (ponudnik),

– podatki iz bilance stanja na dan
31. 12. 1998 in podatki iz bilance uspeha
za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 1998 (iz
zaključnega računa oziroma davčne napo-
vedi za leto 1998),

– dokazilo pristojnega organa (DURS),
da ima ponudnik poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, ki ni starejše
od 30 dni,

– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti:

– kapacitete in opremljenost (stroji,
orodja, zaposleni),

– reference podjetja,
– ustreznost registracije in odločbe,
– delež podizvajalcev pri izvedbi del,
– finančna usposobljenost,
– strokovna usposobljenost za izvedbo

del.
10. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– naročnik bo ponudnike, ki jim bo priz-

nal sposobnost, porazdelil po melioracijskih
območjih,

– pogodbe z izbranimi ponudniki bodo
sklenjene za vsa melioracijska območja po
posamezni upravni enoti,
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– vsi ponudniki s priznano sposobnostjo
bodo hkrati s sklepom o priznanju sposob-
nosti pisno pozvani, da predložijo ponudbe.

11.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 225/719 Ob-6127
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa:

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Dunaj-
ska 47/X, 1000 Ljubljana, 061/178-72-20.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

2.1. projektna dokumentacija za sa-
nacije zemeljskih plazov

2.1.1. geotehnično poročilo z idejno
rešitvijo sanacije

2.1.2. izdelava projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za
izvedbo (PZI).

Skupna ocenjena vrednost del je
36,000.000 SIT.

2.2. strokovni nadzor nad izvajanjem
sanacij plazov

Skupna ocenjena vrednost del je
12,000.000 SIT.

Posamezni ponudnik lahko ponudi eno,
dve, ali pa opravljanja vseh treh navedenih
vrst storitev.

3. Kraj izvedbe del: različne lokacije na
območju Republike Slovenije.

4. Predvideni čas izvedbe naročila
Pogodbe za geološko geotehnične razi-

skave in izdelavo geotehničnega poročila z
idejno rešitvijo sanacije plazu in predraču-
nom del, projektantske pogodbe za izdela-
vo projektne dokumentacije za sanacijo pla-
zu in pogodbe o gradbenem nadzoru za
sanacije plazov se bodo sklepale sukcesiv-
no z usposobljenimi in izbranimi ponudniki v
času trajanja veljavnosti predhodno ugotov-
ljene sposobnosti, to je v roku 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

Začetek del je takoj po priznanju spo-
sobnosti in sklenitvi ustrezne pogodbe za
sanacijo posameznega plazu, dokončanje
pa v skladu z določili posamezne pogodbe.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Sektor trajnih sanacij, Du-
najska 47/X, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-72-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 7. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
5.000 SIT na račun številka:
501000-630-10014, sklic na številko (šte-
vilka objave razpisa v Uradnem listu RS).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: prijave morajo biti oddane
na naslov ministrstva najpozneje do 22. 7.
1999 do 12. ure. Prijave se oddajo osebno
(v sektorju) ali po pošti. Prijave, ki bodo
poslane s pošto, morajo biti oddane pripo-
ročeno ali s povratnico.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti prijavo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Uprava RS za varstvo narave, Sektor
trajnih sanacij, Dunajska 47/X, 1000 Ljub-
ljana.

Rok obvestila o priznanju najkasneje 30
dni po odpiranju prijav.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 1999 ob 14. uri v prostorih Ministrs-
tva za okolje in prostor, Uprave RS za vars-
tvo narave, Sektorja trajnih sanacij, Dunaj-
ska 47/X, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz 2.1. točke se
lahko prijavijo vse gospodarske družbe in
samostojni podjetniki posamezniki, ki izpol-
njujejo z zakonom o graditvi objektov (ZGO)
predpisane pogoje za projektivno podjetje
(25., 26. in 26.a člen ZGO) in ki izpolnjuje-
jo pogoje za vpis v imenik projektivnih pod-
jetij pri Inženirski zbornici Slovenije.

Na razpis iz 2.2. točke se lahko prijavijo
vse gospodarske družbe in samostojni pod-
jetniki posamezniki, ki izpolnjujejo z zako-
nom o graditvi objektov (ZGO) predpisane
pogoje za projektivno oziroma izvajalsko
podjetje (25., 26., 26.a, in 63. člen ZGO)
in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v imenik
projektivnih podjetij pri Inženirski zbornici
Slovenije.

Gospodarska družba mora predložiti iz-
pis iz registracije pri pristojnem sodišču, ki
ni starejši od 45 dni in iz katerega je razvid-
no predpisano izpolnjevanje pogojev. Sa-
mostojni podjetnik posameznik pa mora
predložiti priglasitveni list krajevno pristojne
davčne uprave, ki prav tako ne sme biti
starejši od 45 dni.

Pogodbe za geološko geotehnične razi-
skave in izdelavo posameznega geotehnič-
nega poročila z idejno rešitvijo sanacije pla-
zu in predračunom del, projektantske po-
godbe za izdelavo projektne dokumentacije
za sanacijo posameznega plazu in pogodbe
o gradbenem nadzoru za sanacije posamez-
nih plazov bodo sklenjene samo z enim po-
nudnikom.

9. Merila, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): ponudniki morajo poleg pogojev iz
prejšnje točke izpolnjevati še naslednje po-
goje:

a) da zoper ponudnika ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;

b) da ima ponudnik poravnane vse ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev določenih z zakonom,

c) da zoper ponudnika ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost,

d) da je ponudnik finančno sposoben,
e) da ima ponudnik zadostne kadrovske

in tehnične zmogljivosti ter zaposlene posa-
meznike, ki izpolnjujejo pogoje iz 8. točke
tega razpisa,

f) da ima ponudnik pozitivne reference
za opravljanje teh storitev,

g) kolikor ponudnik predlaga projektant-
sko skupino sestavljeno iz zunanjih sodelav-
cev, mora ponudbi predložiti tudi dokazilo o
poslovnem sodelovanju, ki se nanaša na
predmet tega razpisa.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti
dokazila o izpolnjevanju zahtevanih in dru-
gih pogojev, kot so definirana v razpisni do-
kumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) Upoštevane bodo le prijave, ki bodo
obdelane v zapečateni kuverti, na kateri mo-
ra biti po vrsti jasno označeno: “Prijava za
(navedite vrsto storitve, za katero se prijav-
ljate - iz 2. točke razpisa) - ne odpiraj”, ime
in naslov ponudnika ter številka objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

b) Iz ocenjevanja bodo izločene ponud-
be, ki ne bodo obsegale zahtevane vsebine
in oblike iz prejšnje točke ali ki bi bile posla-
ne po preteku roka iz 6. točke tega razpisa
ali ne bi vsebovale dokazila, da so bile na
pošti oddane pravočasno.

c) Iz ocenjevanja bodo izločeni ponudni-
ki, za katere bo državna komisija na podlagi
dosedanjega sodelovanja ocenila, da so
neustrezni.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Javni razpisi

Obvestilo

Št. 731-1/99-8-223 Ob-6128
V Uradnem listu RS, št. 28-29, z dne

23. aprila 1999 je bil objavljen javni razpis
za izbor programov izobraževanja in uspo-
sabljanja ter  izvajalcev teh programov za
leto 1999.

Predvidena sredstva namenjena financi-
ranju teh programov so izčrpana, zato je
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
sklenil javni razpis predčasno zaključiti.

Vse interesente obveščamo, da bo zad-
nje odpiranje vlog 16. julija 1999 za vloge,
prispele  do 15. julija 1999.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-6007
European Commission, DG XXII »Educa-

tion, Training and Youth« Rue de la Loi/Wet-
straat 200, B – 1049 Bruxelles/Brussels in
Nacionalna koordinacijska enota programa
Leonardo da Vinci Slovenija objavljata

razpis
za prijavo projektov namestitev in
izmenjav (DGXXII/36/98) v okviru

programa Evropske zveze Leonardo da
Vinci

1. Vsebina
Projekti namestitev in izmenjav v progra-

mu Leonardo da Vinci so namenjeni:
– dijakom, ki so vključeni v nižje in sred-

nje poklicno izobraževanje, izobraževanje
po izobraževalnih programih poklicnega te-
čaja in po izobraževalnih programih poklic-
nega usposabljanja in izpopolnjevanja;

– mladim delavcem do 28 leta starosti
(to so npr. mladi z delovno pogodbo, mladi,
ki začenjajo z delom, mladi, ki iščejo prvo
službo, nezaposleni mladi ljudje, itd.);

– mentorjem, učiteljem, tutorjem, trener-
jem (to so npr. načrtovalci, inštruktorji, me-
nedžerji izobraževalnih programov; mentorji
in inštruktorji v organizacijah za odprto uče-
nje in učenje na daljavo itd.)
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2. Prioritete programa Leonardo da Vin-
ci 1999

V letu 1999 je določenih pet prioritetnih
področij, objavljenih v Uradnem listu Evrop-
ske skupnosti C 372, p. 23, 9. december
1997, in sicer:

– pridobivanje novih znanj in spretnosti;
– tesnejše sodelovanje med izobraževal-

nimi organizacijami in podjetji;
– preprečevanje socialne izključenosti;
– vlaganje v razvoj človeških virov;
– izboljšanje oziroma povečanje dostop-

nosti pridobivanja znanj in usposobljenosti
oziroma veščin ter promocija razvoja poklic-
ne usposobljenosti s pomočjo orodij infor-
macijske družbe v smislu vseživljenjskega
učenja.

3. Sodelovanje pridruženih članic v pro-
gramu Leonardo da Vinci

V skladu z odločitvijo Sveta pridruženih
članic je program Leonardo da Vinci v letu
1999 odprt poleg držav članic Evropske
zveze tudi za Češko, Madžarsko, Romuni-
jo, Poljsko, Slovaško, Estonijo, Latvijo, Li-
tvo in Ciper, Bolgarijo in Slovenijo.

4. Merila, ki jih bosta Evropska skup-
nost in Nacionalna koordinacijska enota Slo-
venije upoštevala pri izbiri

Predlogi, ki ustrezajo osnovnim pogo-
jem, bodo izbrani ob upoštevanju nasled-
njih meril:

– izmenjava mora potekati med sloven-
sko organizacijo (organizacijo pošiljateljico)
ter državo članico Evropske unije (organiza-
cijo prejemnico).

– predlogi morajo podrobno nakazati,
kako bodo izboljšali obstoječe izobraževal-
ne metode, vsebino...;

– predlogi morajo jasno nakazati prispe-
vek mednarodnega partnerstva k poveča-
nju zaposljivosti in usposobljenosti delav-
cev;

– finančna ocena aktivnosti projekta mo-
ra jasno nakazati (v prijavnih obrazcih) stroš-
ke projekta ter vire financiranja.

– zagotovljeno mora biti učinkovito med-
narodno upravljanje, izvajanje in evalvacija
projekta.

5. Trajanje in višina sofinanciranja s stra-
ni Evropske skupnosti

Čas trajanja namestitev/izmenjav je:
– za dijake, ki so vključeni v osnovno

poklicno izobraževanje in usposabljanje:
kratke izmenjave/namestitve: 3 – 12 ted-

nov,
dolge izmenjave/namestitve: 3 – 8 me-

secev,
– za mlade delavce do 28 leta starosti:

3–8 mesecev,
– za mentorje, učitelje, tutorje, trenerje:

2–8 tednov.
Za projekte namestitev in izmenjav do-

deli Evropska skupnost sredstva do 5000
EUROv na projekt za maksimalni čas traja-
nja namestitve oziroma v skladu s časom
trajanja in oddaljenostjo namestitve/izme-
njave.

Opozorilo: finančna pomoč, ki jo dodeli
Evropska zveza je lahko nižja od zahtevane
vsote.

Splošni prijavni pogoji
Razpis
Priročnik (Vademecum) in Prijavni obraz-

ci (Application Forms) z dopolnilom za leto
1999 določajo splošne pogoje in kriterije

za izbiro projektov. Uporaba Prijavnih obraz-
cev (Application form) je obvezna za prijavo
projekta.

Dokumenta sta na voljo na Nacionalni
koordinacijski enoti, Služba za programe
EU, Center RS za poklicno izobraževanje,
Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, tel: 061
1864 236, 1864 237; fax: 061 142 20
45, El.naslov: leonardo@cpi.si.

Na voljo sta tudi na spletnih straneh
Nacionalne koordinacijske enote:
http://www.cpi.si/SLO/Leonardo/leonar-
do.htm.

Nacionalna koordinacijska enota vsem
zainteresiranim organizacijam nudi vse do-
datne informacije o programu.

7. Rok za prijavo predlogov
Rok za oddajo projektov poteče 1. okto-

bra 1999, kar mora biti razvidno iz poštne-
ga žiga.

Nacionalna koordinacijska enota ne bo
sprejemala predlogov, ki bodo odposlani s
kasnejšim datumom.

8. Naslovi
Dve kopiji (od katerih mora biti ena origi-

nal), ki se nanašajo na podpodročje Namesti-
tve in izmenjave za mlade dijake, študente in
delavce (Akcija I.1.2) morajo biti poslane na
Nacionalno koordinacijsko enoto Slovenije.

Nacionalna koordinacijska enota progra-
ma Leonardo da Vinci _– za razpis Akcija
I.1.2., Služba za programe EU, Center RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana.

Center RS za poklicno izobraževanje

Ob-6009
Ministrstvo za okolje in prostor na podla-

gi 8. člena uredbe o koncesiji za upravljanje
naravnega rezervata Škocjanski zatok (Urad-
ni list RS, št. 31/99) ponovno objavlja

javni razpis
 za podelitev koncesije za upravljanje
naravnega rezervata Škocjanski zatok

I. Naziv koncedenta: Republika Slove-
nija

II. Predmet razpisa: koncesija za uprav-
ljanje naravnega rezervata Škocjanski za-
tok, ki obsega območje, določeno z zako-
nom o naravnem rezervatu Škocjanski za-
tok (Uradni list RS, št. 20/98). Upravljanje
naravnega rezervata Škocjanski zatok (v na-
daljnem besedilu: upravljanje) je javna služ-
ba in obsega naslednje naloge:

1. izvajanje varstvenega režima;
2. pripravljanje letnega programa de-

la in opravljanje tam določenih nalog;
3. stalno spremljanje in analiziranje

stanje naravnih vrednot v rezervatu ter ob-
veščanje javnega zavoda, ki opravlja naloge
varstva naravne dediščine na območju re-
zervata, o izsledkih teh analiz;

4. zbiranje in vodenje dokumentacije
o stanju naravnih vrednot v rezervatu;

5. upravljanje z zemljišči na območju
rezervata, ki so v lasti države;

6. pripravljanje in vzdrževanje objek-
tov, poti in označb v rezervatu;

7. izdajanje publikacij o rezervatu in
informiranje javnosti;

8. vodenje informacijskega centra;
9. sodelovanje pri mednarodnih pro-

jektih ob predstavitvah in strokovnih razi-

skavah rezervata in skrb za izvajanje prevze-
tih projektov;

10. organiziranje in izvajanje nadzor-
ne službe.

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

- da je pravna oseba, registrirana v Re-
publiki Sloveniji;

- da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje registriranih dejavnosti, če je
zanj to predpisano;

- da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za opravljanje nalog iz prejšnje-
ga člena,

- da nima neporavnanih davkov in pris-
pevkov,

- da izkaže finančno usposobljenost,
- da ima izdelan predlog izvajanja pro-

grama varstva in razvoja Škocjanskega za-
toka.

IV. Merila, ki se bodo upoštevala pri pri-
dobitvi koncesije:

- strokovna, organizacijska in finančna
usposobljenost prijaviteljev,

- predlog organizacije nadzorne službe,
- predlog pridobivanja sredstev za uprav-

ljanje rezervata,
- dosedanja vlaganja v naravni rezervat

Škocjanski zatok ter
- predlog izvajanja programa varstva in

razvoja rezervata Škocjanskega zatoka.
V. Prednostna merila, ki bodo vplivala na

izbor:
- višja stopnja strokovne izobrazbe,
- boljše finančne in organizacijske spo-

sobnosti,
- boljši predlog organizacije nadzorne

službe,
- višja lastna finančna udeležba v predlo-

gu pridobivanja sredstev za upravljanje re-
zervata,

- višja dosedanja vlaganja v v naravni re-
zervat Škocjanski zatok ter

- strokoven, učinkovit in realen predlog
izvajanja programa varstva in razvoja Škoc-
janski zatok.

Med prednostnimi merili je najpomem-
bnejše merilo (50% točk): strokoven, učin-
kovit in realen predlog izvajanja programa
varstva in razvoja Škocjanski zatok.

VI. Začetek in trajanje koncesije:
Koncesija prične z dnem veljavnosti prav-

nomočne odločbe o podelitvi koncesije in
traja 10 let. Koncesija se bo lahko podaljša-
la na način in pod pogoji, določenimi v kon-
cesijski pogodbi.

VII. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje:

1. navedbo firme oziroma imena pri-
javitelja ter pooblaščene osebe za zasto-
panje,

2. dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave,

3. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje registriranih dejavnosti, če je za
prijavitelja to predpisano,

4. potrdilo pristojnega sodišča, da
nad prijaviteljem ni bil opravljen postopek
prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni po-
stopek, niti da ni tak postopek v teku, ki ne
sme biti starejše od 1 meseca do dneva
vložitve prijave,

5. potrdilo pristojne davčne uprave,
da prijavitelj nima evidentiranih neporavna-
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nih davkov in prispevkov, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve pri-
jave,

6. potrdilo iz kazenske evidence Mi-
nistrstva za pravosodje, da pooblaščena
oseba za zastopanje prijavitelja ni bila ob-
sojena na kazniva dejanja, ki ne sme biti
starejše od 1 meseca do dneva vložitve
prijave,

7. podatke o boniteti (BON 1) Agen-
cije za plačilni promet pristojne podružnice,
ki ne smejo biti starejši od 1 meseca do
dneva vložitve prijave,

8. podatke o plačilni sposobnosti
(BON 2) Agencije za plačilni promet pristoj-
ne podružnice, ki ne smejo biti starejši od 1
meseca do dneva vložitve prijave,

9. navedbo organizacijske sheme pri-
javitelja,

10. navedbo kadrovske zasedenosti
z dokazili o strokovni izobrazbi zaposlenih,

11. predlog izvajanja programa vars-
tva in razvoja Škocjanskega zatoka, ki je
izdelan na podlagi in v skladu z odlokom o
varstvu in razvoju naravnega rezervata Škoc-
janski zatok (Uradni list RS, št. 31/99)

12. predlog organizacije nadzorne
službe v rezervatu,

13. predlog pridobivanja sredstev za
upravljanje rezervata, ki je izdelan na podla-
gi in v skladu z odlokom o varstvu in razvoju
naravnega rezervata Škocjanski zatok (Urad-
ni list RS, št. 31/99) ter Programom varstva
in razvoja naravnega rezervata Škocjanski
zatok, ki je na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor (kontaktna oseba: Vesna
Kolar Planinšič) in na Zavodu za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine Piran (kontaktna
oseba: Barbara Vidmar),

14. navedba možnosti in višine more-
bitne lastne finančne udeležbe za upravlja-
nje rezervata,

15. dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih (računi, pogodbe ipd.),

16. spisek dosedanjih strokovnih re-
ferenc, ki bi bile primerljive z upravljanjem
Škocjanskega zatoka.

VIII. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in

z oznako “Ne odpiraj - javni razpis - konce-
sija za upravljanje naravnega rezervata
Škocjanski zatok “ in imenom in naslovom
prijavitelja je treba predložiti v zaprtih ovoj-
nicah na Medobčinski zavod za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine, Trg bratstva 1,
Piran.

Ovojnica s prijavo mora prispeti v vlo-
žišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno
petka 16. julija do 10.ure. Prepozno preje-
te prijave se ne bodo upoštevale in se bodo
neodprte vrnile pošiljatelju.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
16. julija1999 ob 12. uri, v prostorih Me-
dobčinskega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pred-
stavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Prijava ni veljavna, če ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v
tem razpisu.

IX. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki

jo imenuje minister za okolje in prostor, mo-

ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbiro koncesio-
narja in ga preko Ministrstva za okolje in
prostor posredovati Vladi Republike Slove-
nije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Vsi prijavitelji bodo o izbiri koncesionarja
obveščeni takoj po odločitvi na Vladi Re-
publike Slovenije.

X. Pooblaščena oseba za dajanje infor-
macij

Pooblaščena oseba za dajanje informa-
cij med razpisom je mag. Vesna Kolar Pla-
ninšič, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljub-
ljana (tel. 061/178-73-88 ali
061/178-73-90).

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 143/99 Ob–6054
Na podlagi 18. člena zakona o uresniče-

vanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS št. 75/94) in v skladu s 7.
členom pravilnika o postopku za izbiro kul-
turnih projektov in oblikovanju kulturnih pro-
gramov, ki se financirajo in sofinancirajo iz
državnega proračuna (Uradni list Republike
Slovenije št. 28/99) Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije objavlja

javni razpis
 za predstavitev Republike Slovenije na

področju kulture na svetovni razstavi
EXPO 2000 v Hannovru

1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo, Can-
karjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.

2. Predmet razpisa: zasnova predstavi-
tve nastopa Slovenije na področju kulture
na svetovni razstavi EXPO 2000, ki bo od
1. junija do 31. oktobra leta 2000 v Hanno-
vru in izvedba nastopa.

Slovenija se želi predstaviti kot mlada,
sodobna srednje evropska država, zanimiva
za gospodarsko in turistično sodelovanje, ki
namenja veliko pozornost kulturi, tako na
umetniško ustvarjalnem področju, kot na po-
dročju varovanja dediščine.

3. Projekt vsebuje: zasnovo in izvedbo slo-
venskega kulturnega programa v okviru EXPO
2000 – s temeljnim poudarkom na “Sloven-
skem nacionalnem dnevu”, ki bo 18. junija
2000. Program mora biti usklajen z osnovno
idejo nastopa Slovenije na EXPO 2000.

4. Ponudba mora vsebovati:
– idejno zasnovo slovenskega kulturne-

ga nastopa,
– načrt izvedbenega projekta,
– predlog kulturnega programa,
– idejno zasnovo, načrt in izvedbo ko-

munikacijske podpore slovenskega kultur-
nega programa,

– terminski načrt,
– seznam izvajalcev in podizvajalcev,
– finančni načrt (predračun z natančno

sprecifikacijo po posameznih elementih),
– strokovne reference pri dosedanjih

podobnih projektih (pisna in slikovna doka-
zila),

– registracije, bonitetna dokazila in ga-
rancije za izvedbo posla,

– osnutek pogodbe.
5. Ponudniki
Če ponudniki oblikujejo za boljšo izved-

bo konzorcij izvajalcev, mora biti v ponudbi

definirana vodilna organizacija, ki bo tudi
podpisnik pogodbe.

6. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijska vrednost predmeta razpisa je do
največ 20,000.000 SIT.

7. Izvedbeni roki: projekt se prične pri-
pravljati in izvajati predvidoma v oktobru
1999 in bo trajal do predvidoma 31. okto-
bra 2000.

Roki za dokončanje posameznih delov
predmeta razpisa so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

8. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– kreativnost in celovitost vsebine po-
nudbe,

– kakovost predlagane izvedbe,
– cene, plačilni pogoji in transparentnost

finančne konstrukcije,
– reference pri izvajanju takih ali podob-

nih del doma ali v tujini,
– druge ugodnosti.
9. Razpisna dokumentacija: interesenti

lahko razpisno dokumentacijo dobijo po
predhodni najavi 48 ur v tajništvu Sektorja
za evropske zadeve in mednarodno sodelo-
vanje Ministrstva za kulturo, Cankarjeva
5/III, Ljubljana, (tel. 061/178-59-49, faks:
061/178-59-02), vsak delovni dan v času
uradnih ur.

Dodatna pojasnila dobite pri Barbari Ber-
ce ali Marjutki Hafner (tel. 061/
178-59-49).

10. Roki za oddajo ponudb in način
predložitve ponudb: rok za oddajo ponudb
je 30. avgust 1999 do 13. ure. Za prejem
predlogov po pošti je veljavna vsa prispela
pošta z datumom oddaje 30. avgusta 1999.

Vse ponudbe morajo prispeti v zaprti
ovojnici na naslov Ministrstvo za kulturo –
vložišče, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, z
vidno navedbo: Ne odpiraj – ponudba na
razpis za “EXPO 2000” – kultura. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Javno odpiranje ponudb: ponudbe
bo po preteku razpisnega roka odprla komi-
sija za odpiranje in ocenjevanje ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljub-
ljana. Pri odpiranju ponudb so lahko prisot-
ni samo zakoniti ali pooblaščeni predstavni-
ki ponudnikov.

12. Izid javnega razpisa: ponudniki bo-
do prejeli zapisnik komisije za odpiranje in
ocenjevanje ponudb, pisno bodo obvešče-
ni tudi o izbiri najugodnejšega ponudnika
najpozneje do 5. oktobra 1999.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudni-
kom sklenil pogodbo najkasneje v roku
enega meseca po pravnomočnosti sklepa
o izbiri. Naročnik si po podpisu pogodbe
pridržuje pravico spreminjanja programa
glede na dejansko dogajanje v času in pro-
storu.

Ministrstvo za kulturo

Ob-6115
Slovenska razvojna družba d.d. (SRD),

Dunajska 160, Ljubljana, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo (MZT), Trg OF 13, Ljub-
ljana ter Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje (ZRSZ), Glinška 12, Ljubljana
objavljajo v skladu z zakonom o Slovenski
razvojni družbi in programu prestrukturira-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 39/97, 68/97),
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zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnin na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95, 34/96), na osnovi Poslovnega na-
črta SRD za leto 1999 sprejetega na 101.
seji Vlade RS 18. 3. 1999 ter na podlagi
sklepa uprave SRD d.d. z dne 7. 6. 1999,
na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91) ter pravilnika o vzpod-
bujanju tehnološkega razvoja Slovenije, (Ur.
l. RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98), na pod-
lagi proračuna Republike Slovenije za leto
1999 (Ur. l. RS, št. 34/98), 3. člena odred-
be o načinu oddajanja subvencij, dotacij in
drugih transferov iz sredstev proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98), v
skladu s sprejetim Programom ukrepov ak-
tivne politike zaposlovanja v Republiki Slo-
veniji za leto 1999, ki je bil sprejet na 111.
seji Vlade RS dne 27. 5. 1999 in zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,
91/98).

javni razpis
razvojnega projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je:

a) dodeljevanje posojil in kapitalsko vla-
ganje SRD v skupnem znesku 1.000 mio
SIT za:

– razvoj novega proizvoda oziroma teh-
nologije,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– prenos raziskovalno razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– ustanavljanje gospodarskih družb na os-
novi novih lastnih proizvodov in tehnologij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

b) dodeljevanje subvencij MZT v skup-
nem znesku 10 mio SIT za:

– subvencioniranje obrestne mere za po-
sojila iz Ia) točke, najete za namene tehno-
loškega razvoja.

c) dodeljevanje subvencij ZRSZ v skup-
nem znesku 65 mio SIT za vzpodbujanje:

– razvojnih projektov, katerih rezultat je
odpiranje novih delovnih mest,

– razvojnih projektov, katerih rezultat je
ohranjanje zaposljivosti delovne sile v inva-
lidskih podjetjih.

II. Razpisni pogoji
a) Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse

gospodarske družbe in samostojni pod-
jetniki posamezniki ustanovljeni po zakonu
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99) ter fizične osebe
kot ustanovitelji novih gospodarskih
družb, ki bodo ustrezale razpisnim pogo-
jem. Kadar sodelujejo pri javnem razpisu
samostojni podjetniki in fizične osebe, je
sklep o odobritvi ene od oblik financiranja
sprejet pod odložnim pogojem, da bo pro-
silec najkasneje v času 6 mesecev po
odobritvi ustanovil gospodarsko družbo v
eni izmed pravno veljavnih oblik.

2. Projekti morajo biti povezani s tehnič-
no-tehnološko noviteto, ki je rezultat doma-
čega razvojno raziskovalnega dela oziroma

inventivnosti in katere rezultat bo povečana
dodana vrednost oziroma povečana konku-
renčna prednost.

3. V projektu opredeljen čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ni daljši od
18 mesecev.

4. Projekti morajo biti ekološko nesporni.
b) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev

MZT
1. Ministrstvo dodeljuje proračunska

sredstva za subvencioniranje obrestnih mer
v višini do 50% za posojila pod Ia) točko, ki
jih najamejo uporabniške organizacije tega
razpisa za naslednje namene:

– za nakup raziskovalne oziroma tehno-
loške opreme in druge raziskovalne infra-
strukture;

– za nakup opreme oziroma druge teh-
nološke infrastrukture, potrebne za uvajanje
prototipov v redno proizvodnjo;

– za financiranje stroškov uvajanja novih
tehnologij, proizvodov oziroma storitev v
redno proizvodnjo;

– za financiranje drugih tehnoloških in
razvojnih stroškov.

2. Na razpis za subvencije MZT pod 1b)
točko se lahko prijavijo pravne osebe, ki
so registrirane za opravljanje proizvodne
ali storitvene dejavnosti v Republiki Slove-
niji in so vpisane v evidence raziskovalnih
organizacij MZT.

c) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev
ZRSZ

1. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji ki:
– niso v stečajnem postopku in postop-

ku likvidacije,
– če so prejeli sredstva z naslova pro-

gramov aktivne politike zaposlovanja v letih
1997 in 1998 in niso kršili pogodbenih do-
ločil iz tega naslova,

– prijavitelji lahko pridobijo sredstva za po-
samezno odprto delovno mesto le iz naslova
enega izmed razpisov, ki so jih oziroma jih
bosta objavila Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve in ZRSZ. Prejem sredstev iz
naslova priprave na zaposlitev brezposelnih
oseb ni predmet navedene omejitve.

2. Za pridobitev subvencij za vzpodbuja-
nje razvojnih projektov, katerih rezultat je
odpiranje novih delovnih mest, lahko kandi-
dirajo prijavitelji, ki bodo v roku 18 mesecev
od 30. junija zaposlili:

– osebe, ki so bile pred zaposlitvijo vpi-
sane v evidenco brezposelnih oseb in

– osebe, ki so bile pred zaposlitvijo opre-
deljene kot trajno presežni delavci.

3. Prijavitelji morajo nove zaposlitve
ustrezno dokumentirati in obstoječa ter no-
va delovna mesta ohraniti zaposlitve za ob-
dobje najmanj enega leta od dneva zaposli-
tve pogodbenega števila delavcev oprede-
ljenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.

4. Za pridobitev subvencij za vzpodbuja-
nje razvojnih projektov, katerih rezultat je
ohranjanje zaposlenosti v invalidskih pod-
jetjih, lahko kandidirajo prijavitelji, ki bodo z
izvedbo razvojnega projekta ohranili pogod-
beno število delavcev najmanj dve leti po
sklenitvi pogodbe.

III. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
S posojilom ter subvencijami po tem raz-

pisu je mogoče kriti do 75% vrednosti pre-
dračunskih sredstev posameznega projek-
ta. Predračunska sredstva projekta se lah-
ko nanašajo le na sredstva potrebna za rea-
lizacijo projekta od prijave dalje.

a) Finančni pogoji za sredstva SRD
1. Posamično posojilo ali kapitalski vlo-

žek lahko znaša najmanj 10 milijonov SIT
oziroma največ 150 milijonov SIT. V prime-
ru dodelitve obeh oblik sredstev SRD se
omejitvi nanašata na vsoto obeh.

2. SRD sodeluje v osnovnem kapitalu
drugih gospodarskih družb tako, da pred-
stavlja njen vložek najmanj 10% praviloma
pa nad 50% v osnovnem kapitalu teh
družb.

3. Doba za odplačilo posojila znaša do 7
let, pri čemer lahko traja moratorij na odpla-
čevanje glavnice do dveh let od dneva uve-
ljavitve posojilne pogodbe.

4. Letna obrestna mera za posojila je
določena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM + 2%.

5. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer:

– stroški obdelave vloge in spremljanje
posojila v višini 0,5% + 0,25% x N, pri če-
mer je N število let posojila,

– stroški obdelave vloge naložbe v višini
1,2% od vložka.

b) Finančni pogoji za sredstva MZT
1. Subvencioniranje obrestne mere bo

MZT izplačalo v enkratnem znesku na pod-
lagi podpisanih pogodb in zahtevkov, ki jih
izpolnijo prejemniki subvencije.

c) Finančni pogoji za sredstva ZRSZ
1. Prijaviteljem se dodelijo neposredne

subvencije za vsakega novozaposlenega de-
lavca na osnovi razvojnega projekta iz tega
razpisa do višine 200.000 SIT. Če je ose-
ba, ki se jo na novo zaposli, invalid ali je
delodajalec iz območja, v katerem je ugo-
tovljena nadpovprečna stopnja brezposel-
nosti, je prijavitelj upravičen do dodatnega
zneska v višini do 100.000 SIT.

2. Prijaviteljem se lahko dodelijo sredst-
va v obliki neposredne subvencije za vsako
ohranjeno delovno mesto v invalidskem
podjetju na osnovi razvojnega projekta iz
tega razpisa do višine 100.000 SIT.

3. Sredstva se lahko posameznemu pri-
javitelju dodelijo do višine 10 mio SIT ven-
dar višina dodeljenih sredstev ne sme pre-
segati 25% odobrenih sredstev SRD, razen
za invalidska podjetja.

IV. Zavarovanja
Za zavarovanje posojila je posojilojema-

lec dolžan zagotoviti poleg akceptnih nalo-
gov in menic tudi enega ali več naslednjih
instrumentov zavarovanja:

– bančna garancija,
– vpis hipoteke na nepremičninah,
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družb,
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
V. Merila za izbor
A. Pri izboru bo razpisna komisija pred-

nostno izbirala med projekti, ki:
– so izvozno usmerjeni,
– imajo višjo bruto dodano vrednost no-

vega izdelka,
– omogočajo dolgoročnejši razvoj in več-

jo konkurenčnost gospodarskega subjekta,
– temeljijo na ustreznih slovenskih razi-

skovalnih, razvojnih in proizvodnih poten-
cialih,

– vključujejo povezave z raziskovalnimi
organizacijami,
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– vključujejo dolgoročno ohranjanje de-
lovnih mest, dodatno zaposlovanje in tudi
izobraževanje kadrov,

– povezujejo več gospodarskih družb,
– jih vodijo panožni razvojni centri, ozi-

roma pri katerih sodeluje več gospodarskih
subjektov,

– imajo krajši čas do začetka prodaje
izdelka oziroma storitve,

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-
nja vloženih sredstev,

– omogočajo fazno izvajanje, kontrolira-
nje in financiranje posameznih faz.

B. Za pridobitev sredstev iz 1.b) točke
bo razpisna komisija izbrala projekte, ki
ustrezajo pogojem razpisa in so upravičeni
do sredstev pod Ia) točko. Prednost pri izbi-
ri bodo imeli projekti, ki izkazujejo:

– visoko kakovost raziskovalno-razvojne-
ga dela,

– hitrejši prenos v gospodarsko in drugo
uporabnost,

– racionalnosti pri izvajanju raziskoval-
no-razvojnega dela

– višji delež lastnega financiranja razvoj-
nega projekta,

– možnosti zaposlovanja višje izobraže-
nih kadrov,

– se izvajajo z večjim številom razisko-
valcev najvišje kakovostne ravni,

– temeljijo na dolgoročnejšem povezo-
vanju uporabniških organizacij z raziskoval-
nimi organizacijami,

– so ekološko nesporni.
C. Za pridobitev sredstev iz točke I.c) bo

razpisna komisija izbrala projekte, ki ustre-
zajo pogojem razpisa in so upravičeni do
sredstev pod točko Ia). Pri izbiri bodo imela
prednost invalidska podjetja ter podjetja, ka-
terih glavna dejavnost v zadnjih šestih me-
secih sodi v naslednje dejavnosti po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št.
34/94,3/95, 33/95 in 15/96): D:Prede-
lovalne dejavnosti, in sicer šifre: 15.11 do
15.89, 15.93 do 15.95, 15.98, DB,DC,
DG, DI do DL, 30 do 31,36.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
(a) Prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R4/99-1),
(b) Opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R4/99-2),
(c) Predstavitev družbe nosilke razvojne-

ga projekta s prilogami (obrazec SRD
R4/99-3),

(d) Poslovni načrt družbe z vključenim raz-
vojnim projektom (navodilo SRD R4/99-4),

(e) Prijava za dodelitev subvencije MZT
(obrazec SRD R4/99-5),

(f) Prijava za dodelitev subvencije ZRSZ
(obrazec SRD R4/99-6).

2. Kadar gre za ustanavljanje novih gos-
podarskih družb na osnovi novih, lastnih
proizvodov in tehnologij, navede ustanovi-
telj v vlogi svoje podatke iz 1.a, b. in c.
točke tega poglavja, podatki iz 1.d. točke
poglavja pa se smiselno nanašajo na druž-
bo, ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.

3. Kadar da vlogo samostojni podjetnik
posameznik ali fizična oseba, mora le-ta pri-
dobiti status pravne osebe najkasneje v še-
stih mesecih od sprejetega sklepa o odo-
britvi ene od oblik financiranja.

4. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
subvencije ZRSZ, mora prijavitelj obstoječe
zaposlitve dokumentirati s potrdilom Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje o številu za-
poslenih. Če prijavitelj zaposluje invalidno
osebo, mora predložiti ustrezno odločbo o
invalidnosti te osebe.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Interesenti dobijo obrazce za prijavo

in navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino določeno z razpisnimi pogoji in vse
potrebne informacije v zvezi s tem na sede-
žu Slovenske razvojne družbe, Dunajska
160, Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in
15. uro pri Vesni Gabrijel, tel. št. 1894-868,
1894-877.

2. Razpis je odprt do 1. 9. 1999. Pisne
vloge, ki ustrezajo vsebini, določeni z razpi-
snimi pogoji, se štejejo kot pravočasne, če
so prispele na Slovensko razvojno družbo
do 1. 9. 1999.

3. Vloge je potrebno oddati priporočeno
ali osebno na sedežu SRD v zaprti ovojnici
pod oznako: “Ne odpiraj - Prijava na skupni
javni razpis R4/99“.

4. Vlogi priložena prijavna dokumentaci-
ja za dodelitev subvencije MZT (obrazec
SRD R4/99-5) mora biti v zaprti ovojnici
pod oznako “Ne odpiraj, prijava na javni
razpis R4/99 (obr.5)“

5. Vlogi priložena prijavna dokumentaci-
ja za dodelitev subvencije ZRSZ (obrazec
SRD R4/99-6) mora biti v zaprti ovojnici
pod oznako “Ne odpiraj, prijava na javni
razpis R4/99 (obr.6)“.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija imenovana s strani

SRD, MZT in ZRSZ bo delovala kontinuirano
od objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen s:
– pravilnikom Slovenske razvojne druž-

be o izvajanju javnih razpisov razvojnega pro-
jektnega financiranja (Ur. l. RS, št. 41/98),

– odredbo o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98).

3. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dnevih po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je
petnajst dni po sprejemu sklepa.

4. Razpisna komisija bo vloge za dodeli-
tev subvencij odpirala 15. 9. 1999 ter v
roku 45 dni obvestila vse predlagatelje vlog
o odločitvi glede dodelitve subvencij.

IX. Druga določila razpisa
1. Slovenska razvojna družba, Mini-

strstvo za znanost in tehnologijo ter Zavod
Repulike Slovenije za zaposlovanje si pridr-
žujejo pravico ne izbrati nobenega projekta,
kolikor ne bo primernih vlog.

2. Z izbranimi upravičenci razpisnih
sredstev bodo razpisniki sklenili ločene po-
godbe.

3. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družbe, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana. Kontaktna ose-
ba v Slovenski razvojni družbi je Vesna Ga-
brijel, tel. št. 1894-868, 1894-877.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana,

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 303/99 Ob-6149
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91), na podlagi pravil-
nika o ciljnih raziskovalnih programih za pod-
poro strateškega razvoja Slovenije na posa-
meznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in
34/98) ter na podlagi odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/98) objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju varstva okolja, na področju

urejanja prostora in na področju
gospodarjenja z vodami

I. Uporabniki proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Mini-
strstva za okolje in prostor v okviru treh
ciljnih raziskovalnih programov, in sicer v
okviru CRP Okolje, CRP Prostor in CRP
Vode, zato cilji razpisa izhajajo iz obstoječih
strateških dokumentov na obeh navedenih
področjih, osnovni namen razpisa na obeh
področjih pa je predvsem naslednji:

1. Okolje:
– podpora uvajanju ukrepov približeva-

nja zahtevam evropske zakonodaje.
2. Prostor:
podlaga za:
– usmerjen razvoj strokovnih in teoretič-

nih znanj s področja prostorskega planira-
nja,

– izdelavo prostorskih in pozakonskih
aktov,

– poglobljeno seznanjanje strokovnjakov
z delovnimi postopki in konkretnimi primeri
razreševanja problemov na posameznih po-
dročjih na državni, regionalni in lokalni rav-
ni,

– promocijo urejanja prostora v javnosti.
3. Vode:
– podlaga za oblikovanje in uresničeva-

nje ciljev Nacionalnega programa na po-
dročju gospodarjenja z vodami,

– promocija gospodarjenja z vodami.
Razpisani ciljni raziskovalni programi
1. Okolje:
1.1. Vzpostavitev sheme medlaboratorij-

skega primerjalnega preskušanja na po-
dročju analitike odpadnih vod.

Cilj: vzpostavitev sheme primerjalnega
preskušanja laboratorijev, na podlagi katere
se bo zagotovilo preverjanje kakovosti mo-
nitoringa na področju odvajanja odpadnih
vod.

1.2. Izhodišča za izdelavo analize one-
snaženosti z nitrati in predlog ukrepov na
podlagi direktive 91/676/EEC.

Cilj: vzpostavitev metodologije za določi-
tev območij ranljivosti in jo na konkretnem
primeru tudi preizkusiti. Na podlagi tako po-
stavljene metodologije ter ob upoštevanju
vseh v direktivi navedenih kriterijev in ob
pomoči dolgoletnih rezultatov monitoringa
onesnaženosti voda ter izdelanih pedoloških
in geoloških kart, je potrebno v projektu za
območje Republike Slovenije določiti ranlji-
va območja, ki bodo tudi pomembna sesta-
vina planskih in izvedbenih dokumentov.
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1. 3. Izhodišča za izdelavo analize one-
snaženosti s kadmijem in predlog ukrepov
na podlagi direktive 83/513/EEC.

Cilj: priprava reprezentativnih podatkov
o stanju v nekaterih prvinah okolja (površin-
ske vode Slovenije), ki bodo omogočali na-
črtovanje in izvajanje programov za zmanj-
ševanje onesnaževanja okolja s kadmijem
ali njegovimi učinkovinami, usklajenih s pro-
grami, ki so določeni z direktivami EU.

1.4. Izhodišča za izdelavo analize one-
snaženosti z živim srebrom in predlog ukre-
pov na podlagi direktive 84/156/EEC.

Cilj: priprava reprezentativnih podatkov
o stanju v nekaterih prvinah okolja (površin-
ske vode Slovenije), ki bodo omogočali na-
črtovanje in izvajanje programov za zmanj-
ševanje onesnaževanja okolja z živim sre-
brom ali njegovimi učinkovinami, usklajenih
s programi, ki so določeni v direktivah EU.

1.5. Program za zmanjševanje emisij to-
plogrednih plinov (TPG) na področju učin-
kovite rabe energije v industriji, v kmetijstvu
in na področju ravnanja z odpadki.

Cilj: v sektorjih oziroma pod-sektorjih in-
dustrije, kmetijstva in ravnanja z odpadki, je
potrebno dopolniti programe za zmanjševa-
nje emisij toplogrednih plinov z modeli in
orodjem za kvantitativne ocene, izvesti revi-
zijo sektorskih programov in prenos meto-
dologije in orodja pripravljalcem sektorskih
programov.

1.6. Izhodišča za izdelavo programa
ukrepov za doseganje kakovosti površinskih
voda iz poglavja B Annexa I direktive
86/280/EEC in Annexa II direktive
84/491/EEC.

Cilj: priprava reprezentativnih podatkov
o stanju v nekaterih prvinah okolja (površin-
ske vode Slovenije), ki bodo omogočali na-
črtovanje in izvajanje programov za zmanj-
ševanje onesnaževanja okolja z nevarnimi
halogeniranimi ogljikovodiki ter fitofarma-
cevtskimi sredstvi ali njihovimi učinkovina-
mi, usklajenih z direktivami in programi
Evropske unije.

1.7. Razvoj v Zasavski regiji v povezavi
na omejitve zaradi obremenitve okolja.

Cilj: pregledati obstoječe stanje potreb-
ne tehnične in investicijske dokumentacije
zlasti v povezavi na omejitve zaradi obreme-
nitve okolja v občinah Trbovlje, Zagorje,
Hrastnik, Litija in Radeče, ki bo pomenila
idejno zasnovo za oskrbo s pitno vodo, od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda posamez-
nih razvojnih projektov v Zasavski regiji.

2. Prostor:
2.1. Regionalno prostorsko planiranje.
Cilj: rezultati naloge naj bi na teoretični

ravni prispevali k razvoju in uporabi sodob-
nih metod in tehnik regionalnega prostor-
skega planiranja, na aplikativni ravni pa naj
bi služili kot operativni pripomoček za pri-
pravo prostorskih planskih aktov regional-
nih območij.

2.2. Načrtovanje in upravljanje urbane-
ga prostora.

Cilj: oblikovanje gradiva, ki bo na eni
strani osnova za razvoj strokovnih in teore-
tičnih znanj s področja urbanizma, po drugi
strani pa naj bi gradivo vsebovalo splošna
navodila o zaželeni vsebini občinskega plan-
skega dokumenta (urbanistični načrt - ge-
neralni urbanistični plan, regulacijski načrt
naselja ...) z možnim naborom elementov,

ki bodo zagotavljali kakovostno izvajanje
planskih odločitev ter navodila za opredeli-
tev pogajalskih orodij in mehanizmov reali-
zacije sprejetih planskih odločitev (realiza-
cija urbanističnega načrta).

2.3. Urejanje in oblikovanje naselij.
Cilj: cilj naloge je oblikovanje gradiva, ki

bo vsebovalo priporočila in razlage vrste,
obseg in vsebino kazalcev ter oblikovnih,
programskih in okoljevarčnih določil, ki jih
morajo obravnavati in smiselno vsebovati iz-
vedbeni načrti za urejanje naselij /prostor-
ski izvedbeni načrti, lokacijska dokumenta-
cija/, tako, da bo v naseljih dosežena kako-
vost bivanja (izboljšanje bivalnih pogojev s
trajnostnim razvojem, ki vključuje racional-
no rabo prostora, celovito varstvo stavbne
dediščine, izboljšanje dejavnosti v prostoru,
izboljšanje dostopnosti).

2.4. Krajinsko planiranje.
Cilj: izdelava priročnika, ki bo predstav-

ljal metodološko gradivo, ki bo sistematično
povezovalo znanja s področja temeljnih os-
nov krajinskega planiranja ter tako omogo-
čilo poglobljeno seznanjanje strokovnjakov
s področja krajinske arhitekture , kot tudi
drugih področij z delovnimi postopki krajin-
skega planiranja. Podal naj bi tudi konkret-
nejše primere razreševanja problemov na
posameznih področjih.. Tako urejeno gra-
divo bi prispevalo k uveljavitvi stroke v jav-
nosti in bi bilo v pomoč strokovnjakom , ki
sodelujejo pri pripravi prostorskih planov kot
tistim, ki načrtujejo urejanje prostora na po-
drobnejši ravni.

2.5. Krajinsko načrtovanje.
Cilj: pripraviti priročnik, ki bo celovito

zaobjel oblikovanje krajine na detajlnejši rav-
ni, opredelil naj bi metodološke osnove in
tehnike dela ter konkretizacijo le teh na po-
sameznih področjih delovanja. Tako naj bi
bil namenjen detaljnejšemu načrtovanju pro-
stora.

2.6. Sociološki vidik v prostorskem pla-
niranju.

Cilj: priprava priročnika, ki bo vseboval
osnovni izbor vsebin, postopkov in tehnik
vključevanja socioloških vsebin v prostor-
sko planiranje. Naloga mora rešiti vpraša-
nje, kako vnaprej pripraviti strokovne podla-
ge za prostorske plane na vseh teritorialnih
ravneh.

2.7. Ekonomski vidik v prostorskem pla-
niranju.

Cilj: priprava priročnika, ki bo predstavil
osnovna ekonomska znanja in proces, s ka-
terim bo mogoče oceniti in razvijati primer-
jalne prednosti posameznih regij in lokalnih
skupnosti, ki bodo v skladu z razvojno stra-
tegijo. Pri tem bo upoštevano načelo traj-
nostnega razvoja in revitalizacija urbanih in
ruralnih območij.

2.8. Pravna ureditev in pravna praksa na
področju urejanja prostora.

Cilj: podrobno in empirično s primeri iz
strokovne in upravne prakse in iz različnih
vidikov, predvsem pravnih, načrtovalskih, in-
ženirskih, socioloških, ekonomskih in dru-
gih, proučiti obstoječi sistem dovoljevanja
posegov v prostor, izdelovanja projektne in
z njo povezane prostorske dokumentacije
in predlagati morebitne izpopolnitve, dopol-
nitve ali celo temeljitejše spremembe siste-
ma v Sloveniji s ciljem racionalizacije po-
stopkov za dovoljevanje posegov v prostor.

2.9. Problemi prostorskega planiranja.
Cilj: cilj naloge je ozaveščanje širše in

strokovne javnosti o trajnih in kompleksnih
vplivih ter posledicah posegov v prostor in
okolje posebej v intenzivno poseljen pro-
stor mest. Nadalje je cilj naloge pospeševa-
nje prostorskega načrtovanja kot neizogib-
ne racionalne intervence v razvojne proce-
se, opozarjanje o ponavljanju problemov in
spoznanj v prostoru ter o kritični rabi analo-
gij, predstavitev novih prostorskih fenome-
nov in predstavitev različnih slogov načrto-
vanja ter poljudna razlaga projektov ali iz-
vedb ter metodoloških vidikov, s posebnim
poudarkom na pomenu interdisciplinarnega
sodelovanja in integracije različnih strokov-
nih dejavnosti, ki so naravnane k skupnemu
cilju: smotrno urejenemu prostoru, lepim
krajinam in naseljem.

3. Vode
3.1. Katalog študijskih raziskovalnih na-

log in vključenih kadrov za področje CRP
Vode financiranih iz sredstev proračuna RS
za obdobje 1991-1998.

Cilj: v skladu z dokumentom “Celinske
vode in obalno morje - izziv za raziskave in
inovacije“ je potrebno razvrstiti izdelane štu-
dijsko - raziskovalne naloge ter na podlagi
ključnih besed, navedenih v izdelanih nalo-
gah razvrstiti vključene strokovnjake v po-
dročja desetih prednostnih smernic. Tako
bo dosežen pregled stanja in ugotovljena
številčnost nalog in kadrov v posameznih
področjih (prednostnih smernic).

3.2. Prednostni program raziskovalnih
ciljev na področju CRP Vode, kot del Na-
cionalnega programa gospodarjenja z vo-
dami.

Cilj: v letu 1999 je potrebno pripraviti
osnutek Nacionalnega programa gospodar-
jenja z vodami, kamor bo kot samostojno
poglavje vključen “Prednostni program razi-
skovalnih ciljev na področju CRP Vode“.
Razpisana naloga mora zagotoviti dokumen-
tirano podlago za javno razpravo navedene-
ga poglavja tako po vsebinski plati, kot po
kriterijih enakovrednega obravnavanja vseh
področij desetih prednostnih smernic iz do-
kumenta “Celinske vode in obalno morje -
izziv za raziskave in inovacije“.

Pogoji in merila:
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l RS, št. 8/91).

b) Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za okolje in prostor, na podlagi
predhodno izdelane ocene ustrezne kako-
vosti odgovornih nosilcev projektov oziro-
ma članov projektnih skupin, ki jih pripravi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na pod-
lagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativ-
nih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pri-
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stopom, finančno ponudbo in časovnim
načrtom obetali učinkovito doseganje zgo-
raj navedenih ciljev po razpisanih temah
znotraj obeh Ciljnih raziskovalnih progra-
mov,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-

vedbo programa namenjata naročnik in so-
financer:

CRP: Okolje: 25,000.000 SIT,
CRP: Prostor: 50,000.000 SIT,
CRP: Vode: 8,000.000 SIT.
IV. Rok izvedbe projektov v okviru obeh

razpisanih tematskih sklopov je od 6 do
praviloma 18 mesecev.

V. Prijava na razpis mora prispeti na na-
slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 1. 9. 1999 do 14. ure.

VI. Odpiranje prijav bo 2. 9. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo v (v drugem nadstropju), Trg OF
13, Ljubljana.

VII. Prijavitelji projektov bodo obveščeni
o izbiri v roku 20 dni od dneva odpiranja.

VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo
posameznih projektov) dvignejo prijavitelji
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka prijavnega roka pri vra-
tarju Ministrstva za znanost, Trg OF 13, Ljub-
ljana.

Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj - Raz-
pis za CRP - in navedbo teme” morajo prija-
vitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF,13 Ljublja-
na, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
na Ministrstvu za okolje in prostor Alenka
Manfreda, Dunajska 48, Ljubljana, telefon
17-87-400.

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo

Št. 304/99 Ob-6150
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravilnika o ciljnih
raziskovalnih programih za podporo stra-
teškega razvoja Slovenije na posameznih
področjih (Ur. l. RS, št. 22/98 in 34/98)
ter na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98)
objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije

I. Uporabniki proračunskih sredstev
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg

OF 13, 1000 Ljubljana,
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Kotnikova 5,1000 Ljubljana,

Služba Vlade za evropske zadeve, Slo-
venska 27-29,1000 Ljubljana,

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5,1000 Ljubljana,

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5,1000 Ljubljana,

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana,

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za

prednostne raziskovalne tematike za pod-
poro Strategije gospodarskega razvoja Slo-
venije (SGRS), ki jo v sodelovanju z drugimi
vladnimi resorji pripravlja Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj. Razpis za izbor
izvajalcev raziskav se nanaša na tri ciljne
raziskovalne programe (CRP) za podporo
SGRS, in sicer:

– konkurenčnost gospodarstva,
– regionalni in strukturni razvoj,
– socialni razvoj in razvoj človeškega de-

javnika.
Cilji razpisanih raziskav v okviru navede-

nih CRP-ov zato izhajajo iz že obstoječih
sektorskih razvojnih strategij z zahtevo po
oblikovanju strokovnih podlag za ureditev
nekaterih konkretnih vprašanj usmerjanja
razvoja in vodenja ekonomske politike v ob-
dobju priprav na vstop v EU in po vključitvi,
pa tudi podlag za pripravo nekaterih dolgo-
ročnih planskih dokumentov , ki jih bo EU
zahtevala že za pridobitev različnih oblik
predpristopne pomoči.

Razpisane teme v okviru posameznega
CRP so:

1. Konkurenčnost gospodarstva
1.1. Politika pospeševanja razvoja malih

in srednje velikih podjetij
okvirna vsebina:
– pregled evalvacij evropskih pospeše-

valnih izkušenj,
– razširitev pospeševanja malega gospo-

darstva v Sloveniji na srednja podjetja,
– povezanost z institucijami in politiko re-

gionalnega in lokalnega razvoja,
– sodelovanje med državnimi in paradr-

žavnimi inštitucijami in privatnimi svetovalni-
mi centri,

– razmejitev med političnimi in strokov-
nimi funkcijami pri pospeševanju konkurenč-
nosti,

– razmerje med sofinanciranjem pospe-
ševalne mreže in programov,

– transparentnost pospeševanja in infor-
macijski sistem o pomočeh,

– regionalni vidik.
1.2. Slovenski management in njegova

vloga v prihodnost
okvirna vsebina:
– vloga managementa v slovenski tran-

ziciji,
– stanje managementa,
– učinkovitost in uspešnost manage-

menta,
– pomembnost managementa v razvoju

podjetja in strateškem planiranju,
– managersko izobraževanje,
– organizacijski design in obnašanje slo-

venskih podjetij.
1.3. Slovenska industrija v pogojih no-

tranjega trga EU
okvirna vsebina:
– sektorsko specifični cilji,

– regulacija in razvoj trga,
– konkurenčnost na notranjem EU trgu,
– investicije (obseg, kriteriji za izbor pro-

jektov, finančni viri...),
– regionalni vidiki,
– prostorski vidiki,
– okoljski vidiki razvoja,
– kazalci za merjenje doseganja stra-

teških in operativnih ciljev.
1.4. Inovacije in inovativno poslovanje -

vgraditev v vizijo, strategijo in taktiko
okvirna vsebina:
– stanje Slovenije kot inovativne družbe,
– kako do inovacije in do inovativnega

poslovanja,
– podjetništvo kot izvajalec inovacij.
1.5. Informacijska infrastruktura - sred-

stvo za doseganje višje dodane vrednosti
okvirna vsebina:
– uporaba sodobnih tehnologij pri obli-

kovanju “komparativnih” prednosti,
– institucionalno integrativni okvir za teh-

nološko prestrukturiranje,
– na poti v informacijsko družbo: izobra-

ževanje, zaposlitveni in socialni vidik,
– razvoj infrastrukture po vrstah.
1.6. Regulacija trgov po vključitvi Slove-

nije v EU
okvirna vsebina:
– določitev sektorjev oziroma posameznih

faz, ki morajo biti predmet državne regulacije,
– zahteve EU na področju regulacije,
– oblike regulacije,
– cilji regulacije trgov,
– razdelitev vlog regulative med EU, na-

cionalno, regionalno in lokalno raven,
– institucije cenovne regulacije,
– ocena postopnega povečevanja kon-

kurenčnosti in projekcija zmanjševanja ozi-
roma opustitve regulacije v posameznih de-
javnostih,

– posebnosti regulacije podjetij direktno
in indirektno v lasti Drave ali oblin,

– prevzemi, protimonopolna zaščita,
– regulacija lokalnih gospodarskih jav-

nih služb,
– regulacija poslovno-tehničnih storitev.
1.7. Tehnološki razvoj kot razvojni de-

javnik v pogojih notranjega trga EU
okvirna vsebina:
– pomen interdisciplinarnosti v gospo-

darstvu - sodelovanje tehnoloških in druž-
boslovnih ved,

– stanje in izboljševanje programske in
tehnološke zahtevnosti slovenskega gospo-
darstva,

– strateški gospodarsko-politični pristop
k povečanju tehnološkega razvoja kot pro-
izvodnega dejavnika in pridobivanje novih
delovnih mest,

– regionalna (inovacijske regije) in okolj-
ska dimenzija tehnološkega razvoja,

– sintezni pregled javnofinančnih izdat-
kov za tehnološki razvoj v Sloveniji
(1999-2006),

– investicije v funkciji prestrukturiranja na
višjo tehnološko raven,

– kazalci za spremljanje doseganja ci-
ljev.

2. Regionalni in strukturni razvoj
2.1. Priprava strokovnih podlag za stra-

tegijo regionalnega razvoja Slovenije
okvirna vsebina:
– definicija regije, regionalne politike in

regionalnega razvoja,
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– kriteriji in indikatorji za oceno razvojne
ravni regij, regije s posebnimi razvojnimi
problemi (problemske regije),

– regionalna politika v EU,
– regionalna politika v Sloveniji: pravni

okvir, institucionalni okvir, definiranje/simu-
lacija/ problemskih regij in območij /načelo
koncentracije/, vloga regij in oblin, čezmej-
no sodelovanje,

– povezava sektorskih, podjetniških in
regionalnih vidikov razvoja,

– vloga in razvoj posameznih regionalnih
območij: industrijskih regij, mest in mestnih
regij, podeželja, gorsko-višinskih območij,
obmejnih območij, degradiranih območij,

– javnofinančni izdatki za regionalni raz-
voj v Sloveniji,

– monitoring in evalvacija regionalne po-
litike.

2.2. Okolje kot razvojni dejavnik v pogo-
jih notranjega trga

okvirna vsebina:
– ključni okoljski izzivi gospodarskemu

razvoju po dokončanju SGRS iz leta 1995,
– gospodarski razvoj in okolje - nove us-

meritve zaradi prevzetih obveznosti ter inte-
gracija okolja v posamezne sektorje (zahte-
ve, pričakovani učinki idr.),

– vključevanje v EU (pomen in raztezno-
sti okolja v procesu pridruževanja EU),

– prepočasna rast okoljevarstvenih na-
ložb,

– cilji in usmeritve do leta 2006,
– pričakovani novi ukrepi politike okolja,
– ocena pričakovanih cinkov politike pri-

lagajanja EU,
– sintezni pregled izdatkov varstva oko-

lja v Sloveniji.
2.3. Prostor in gospodarski razvoj
okvirna vsebina:
– prostorske in okoljske omejitve gos-

podarskega razvoja,
– alokacija gospodarskih dejavnosti in

njene fizične, ekonomske in socialne posle-
dice.

Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-
vedbo CRP 2. namenjajo naročnik in sofi-
nancerji: 24,000.000 SIT

3. Socialni razvoj in razvoj človeškega
dejavnika

3.1.Znanje in izobraževanje v Sloveniji v
muci vključitve v EU

Okvirna vsebina :
– trendi na področju izobraževanja v drža-

vah Eu in harmonizacija ureditve v Sloveniji,
– primerjalna analiza stanja na področju

izobrazbenega kapitala,
– obseg naložb v izobraževanje in sistem

financiranja,
– ekonomska učinkovitost naložb v izo-

braževanje,
– ekonomski vidiki izobraževanja odraslih,
– regionalni vidiki izobraževanja,
– izobraževanje in trg dela,
– pregled in strategija za reševanje raz-

vojnih vprašanj na področju izobraževanja v
Sloveniji v muci priključitve EU.

3.2. Trg dela in migracije v Sloveniji v
muci vključitve v EU

okvirna vsebina:
– trg dela v državah EU,
– razmere na trgu dela konec 90 let v

Sloveniji,
– predvidene bodice razmere na Sloven-

skem trgu dela,

– aktivna politika zaposlovanja v Sloveniji,
– pasivna politika trga dela,
– institucionalni okviri delovanja trga

dela,
– regionalni in prostorski vidiki trga dela,
– strategija in reševanje ključnih vpra-

šanj na področju trga dela.
Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

b) Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mi-
nistrstva za ekonomske odnose in razvoj v
sodelovanju z eksperti, ki jih bodo v evalva-
cijsko komisijo predlagali ostali sofinancer-
ji, na podlagi predhodno izdelane ocene
ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev pro-
jektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izva-
janje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imele pred-
nost prijave, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristopom,
finančno ponudbo in masovnim načrtom obe-
tale učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih temah znotraj vseh treh
razpisanih Ciljnih raziskovalnih programov ki
bodo za izvajanje razpisane tematike obliko-
vali projektne skupine, sestavljene interdisci-
plinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

Od izbranih izvajalcev se pričakuje aktiv-
no sodelovanje pri usklajevanju projekta
SGRS (aktiven odziv na tekste in predlaga-
ne ukrepe drugih sodelavcev SGRS, ki po-
krivajo s tem vsebinskim področjem pove-
zane teme) in aktivno udeležbo na delovnih
konferencah SGRS. Od izbranih izvjalcev
se pričakuje poznavanje zakonodaje EU in
pogajalskih izhodišč Slovenije na področ-
jih, ki so predmet raziskave.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-

vedbo CRP 1. namenjajo naročnik in sofi-
nancerji: 42,000.000 SIT.

Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-
vedbo CRP 2. namenjajo naročnik in sofi-
nancerji: 24,000.000 SIT.

Okvirna vrednost sredstev, ki jih za iz-
vedbo CRP 3. namenjajo naročnik in sofi-
nancerji: 12,500.000 SIT.

IV. Rok izvedbe projektov v okviru obeh
razpisanih tematskih sklopov je od 6 do
praviloma 15 mesecev (za posamezno te-
mo je rok izvedbe razviden iz zahtev v razpi-
sni dokumentaciji).

V. Prijava na razpis mora prispeti na na-
slov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 19. 7. 1999 do 14. ure.

VI. Odpiranje prijav bo 20. julija 1999 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za znanost in
tehnologijo (v drugem nadstropju) Trg OF
13, Ljubljana.

VII. Prijavitelji bodo obveščeni o izbiri
projektov najkasneje do 10. 9. 1999.

VIII. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili ter prilogo z utemeljitvijo
posameznih projektov) dvignejo prijavitelji
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka prijavnega roka pri vra-
tarju Ministrstva za znanost.

Pisne prijave z oznako “Ne odpiraj - Raz-
pis za CRP - in navedbo teme” morajo prija-
vitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih prijav komisija ne bo obravnavala in bo-
do vrnjene prijaviteljem.

IX. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13 Ljubljana,
telefon 178-4624, Aljana Pogačnik in
MEOR (UMAR) mag. Janez Šušteršič, Gre-
gorčičeva 27, Ljubljana, telefon 178-2112.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj

Služba vlade
za evropske zadeve

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo
za malo gospodarstvo in turizem

Ministrstvo
za okolje in prostor

Javni poziv

Ob-6157
Mestna občina Maribor poziva vsa zainte-

resirana podjetja in/ali poslovna združenja
za dostavo ponudbe z idejnimi zasnovami
reciklažnega centra komunalnih odpadkov.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, kontaktna oseba:
Janez Ekart, univ. dipl. inž., tel.
062/227-527 ali 062/2201-417.

2. Predmet javnega poziva: izdelava
idejnih zasnov reciklažnega centra ko-
munalnih odpadkov.

3. Rok za dostavo ponudbe z idejnimi
zasnovami: 45 dni.

4. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika in druge omejitve, ki bodo upoštevane:

4.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo predložene najkasneje v roku 45 dni
od datuma objave javnega poziva, na na-
slov: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor,
prevzemnik Milojka Firm – glavna pisarna,
soba 210/2.

4.2 Zapečatene kuverte morajo biti oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj,
Idejne zasnove reciklažnega centra komunal-
nih odpadkov” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter ime in naslov
ponudnika s številko telefona in telefaksa.

4.3 Ponudnik zagotovi za določen čas
potrebno tehnološko opremo za testiranje
tehnologije recikliranja komunalnih odpad-
kov po ponujeni idejni zasnovi reciklažnega
centra.
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4.4 Maksimalna površina reciklažne-
ga centra lahko znaša 10.000 m2.

Druga merila za vrednotenje ponudb
so sestavni del razpisne dokumentacije.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor. Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Janez
Ekart, univ. dipl. inž., soba 209, vsak delav-
nik med 8. in 12. uro. Razpisna dokumen-
tacija je na razpolago sedem koledarskih
dni od datuma objave javnega poziva.

6. Opcija ponudbe: opcija ponudbe mo-
ra veljati 60 dni od datuma njene izstavitve.

Mestna občina Maribor

Javni poziv

Ob-6158
Mestna občina Maribor v imenu Konzor-

cija projekta CEGOR poziva vsa zainteresi-
rana podjetja in/ali poslovna združenja za
dostavo ponudbe z idejnimi zasnovami za
kompostarno projekta CEGOR.

1. Ime in sedež Konzorcija CEGOR:
Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v imenu Konzorcija pro-
jekta CEGOR: kontaktna oseba Janez Ekart,
univ. dipl. inž., tel. 062/227-527,
062/2201-417.

2. Predmet javnega poziva: izdelava
idejnih zasnov za kompostarno CEGOR.

3. Rok izdelave idejnih zasnov: 30 dni.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika in druge omejitve, ki bodo upoštevane:
4.1 Pri vrednotenju ponudb bodo

upoštevana sledeča merila:
– ocenjena investicijska vrednost na-

prave,
– obratovalni stroški naprave,
– zagotavljanje končne dispozicije

produktov kompostiranja,
– reference ponudnika,
– način financiranja projekta kompo-

starne,
– druga merila, ki so sestavni del raz-

pisne dokumentacije (projektne naloge).
4.2 Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-

do predložene najkasneje v roku 30 dni od
datuma objave javnega poziva do 14. ure na
naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, prev-
zemnik Milojka Firm, soba 210/2.

4.3 Zapečatene kuverte morajo biti
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj, Idejne zasnove kompostarne CEGOR”
in številko objave tega javnega razpisa, ime
in naslov ponudnika s številko telefona in
telefaksa.

5. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Janez
Ekart, univ. dipl. inž., soba št. 209, vsak
delavnik med 8. in 12. uro. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago sedem delovnih
dni od datuma objave javnega poziva proti
plačilu 30.000 SIT na žiro račun št.
51800-845-29572 Mestna občina Maribor,
s pripisom “Idejne zasnove kompostarne
CEGOR”.

6. Opcija ponudbe: opcija ponudbe mo-
ra veljati 60 dni od datuma njene izstavitve.

Za konzorcij projekta CEGOR
Mestna občina Maribor

Št. 640-3/99 Ob-6000
Občina Jesenice objavlja na podlagi 3.

člena odloka o določitvi predmeta in pogo-
jev opravljanja gospodarske javne službe s
podelitvijo koncesije na področju dimnikar-
ske dejavnosti (Ur. list RS, št. 60/95, spr.
2/97) in odločbe Ustavnega sodišča Re-
publike Slovenije, št. U-I-151/97-19 (Ur.
list RS, št. 35/98)

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
dimnikarske dejavnosti na območju

občine Jesenice
1. Koncendent: Občina Jesenice, C. m.

Tita 78, 4270 Jesenice.
2. Predmet razpisa: opravljanje dimnikar-

ske dejavnosti kot gospodarske javne služ-
be na območju občine Jesenice za čas tra-
janja koncesijske pogodbe.

3. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje začne veljati z dnem sklenitve konce-
sijske pogodbe in traja največ 5 let.

4. Splošni in posebni pogoji
Na javni razpis za podelitev koncesije za

opravljanje dimnikarske dejavnosti se lahko
prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

– da je registrirana za opravljanje dimni-
karske dejavnosti,

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo z najmanj V. stopnjo teh-
nične smeri ali druge ustrezne smeri in da
ima najmanj tri leta delovnih ikušenj v dimni-
karstvu ali podobnih delih,

– da zaposluje ustrezno število oseb s
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikar-
ske smeri,

– da se obveže zavarovati proti odgovor-
nosti za škodo, ki bi jo z opravljanjem dimni-
karske službe lahko povzročil tretji osebi,
občini ali državi oziroma položiti ustrezno
varščino,

– da predloži program oziroma poslovni
načrt (elaborat) o izvajanju dimnikarske služ-
be z vidika kadrov, organizacije dela, stro-
kovne opremljenosti, razvojnega in finančne-
ga vidika, in sicer za čas trajanja koncesije,

– da predloži reference o dosedanjem
delu,

– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo deja-
nje zoper življenje, telo in premoženje,

– da se izkaže z ustreznim dokazilom o
finančnem poslovanju,

– da je strokovno in kadrovsko uspo-
sobljen za vzpostavitev in vodenje katastra
dimnikarske službe oziroma kurilnih naprav.

5. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4.

točke tega razpisa,
– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev,
– ponujeno višino nadomestila za prev-

zem koncesije.
6. Merila za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega po-

slovnega načrta oziroma razvojnega progra-
ma kandidatov za čas trajanja koncesije,

– dosedanje reference kandidatov,
– višina nadomestila za prevzem kon-

cesije.
7. Razpisni postopek
Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi po-

trebnimi dokazili je 30 dni po objavi razpisa v

Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele
se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele
do naročnika do vključno 2. 8. 1999.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
dimnikarske storitve – koncesija”

8. Odpiranje ponudb bo javno. O času
in kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki
pisno obveščeni.

9. O izbiri koncesionarja bo odločil kon-
cendent z upravno odločbo.

Organ, pristojen za izbiro koncesionarja
lahko odloči, da ne izbere nobenega od
prijavljenih kandidatov.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak delovni dan po pred-
hodni najavi na Občini Jesenice, soba št.
35, I. nadstropje.

Cena razpisne dokumentacije znaša
5.000 SIT. Znesek je potrebno virmansko
nakazati na žiro račun Občine Jesenice, šte-
vilka: 51530–630–50155, sklic – konc.
dimn. dej.

11. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Komunalni direkciji Obči-
ne Jesenice pri Tomažu Vidmarju, univ. dipl.
org., tel. št. 064 832-661.

Občina Jesenice

Št. 414-06-4/99-21 Ob-6132
Na podlagi 25. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91 in 5. ter 31. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter
15. in 22. člena statuta Občine Gornja Rad-
gona (Ur. l. RS, št. 60/95) ter 8. člena
odloka o izvajanju kino dejavnosti v Občini
Gornja Radgona, (Uradne objave Občine
Gornja Radgona, PREPIH, št. 23/99) ob-
javlja Občina Gornja Radgona

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje kino

dejavnosti v Občini Gornja Radgona
1. Koncendent: Občina Gornja Radgo-

na, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne

službe “izvajanje kino dejavnosti” v Občini
Gornja Radgona.

3. Trajanje koncesije: koncesija se po-
deljuje za dobo petih let in prične veljati z
dnem podpisa koncesijske pogodbe.

4. Krajevno območje: območje občine
Gornja Radgona v mestu Gornja Radgona.

5. Obseg koncesije: izvajanje kino de-
javnosti in s tem povezana oddaja prostorov
v najem.

6. Viri financiranja: prihodki od vstopnin
in iz najemnin .

7. Na razpis se lahko prijavijo javni zavo-
di s področja kulture, posamezniki in prav-
ne osebe, ki so vpisane v sodni register
oziroma razvid del in nalog samostojnih us-
tvarjalcev kulturnih programov pri pristojnem
ministrstvu.

8. Pogoji razpisa: interesenti morajo za
pridobitev koncesije izpolnjevati pogoje, na-
vedene v odloku o izvajanju kino dejavnosti
v občini Gornja Radgona (Uradne objave
Občine Gornja Radgona, Prepih, št. 23/99,
in sicer:

– da imajo sedež, oz. stalno bivališče v
Republiki Sloveniji,

– da so vpisani v sodni register oz. raz-
vid del in nalog samostojnih ustvarjalcev,
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– da imajo izdelan program za izvajanje
storitev, ki je predmet koncesije,

– da zagotavljajo vzdrževanje objekta in
opreme v smislu skrbnega gospodarja,

– da omogočajo izvajanje dejavnosti pri-
reditev, ki se financirajo iz proračuna Obči-
ne Gornja Radgona na osnovi koledarja pri-
reditev.

9. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila, določena in predpisana v razpisni
dokumentaciji.

10. Oddaja ponudb: rok v katerem mora-
jo ponudniki predložiti ponudbe z zahtevani-
mi dokazili je 17. julij 1999. Ponudbe se
oddajo v zaprti kuverti, z navedbo točnega
naslova ponudnika in z oznako “Javni razpis -
koncesija za izvajanje kino dejavnosti - Ne
odpiraj”, na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta13, Gornja Radgona.

11. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo 19. julija 1999 ob 10.uri, v sejni
sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska
13, Gornja Radgona. Upoštevane bodo le
pravilno opremljene (označbo naslovnika in
ponudnika), ki bodo pravočasno prispele
na naslov koncendenta.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.

– kvaliteta in realnost izvajanja programa,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih kon-

cesionar nudi uporabnikom.
13. O izbiri koncesionarja odloči občin-

ska uprava z upravno odločbo do 30. julija
1999.

14.Koncendent in koncesionar skleneta
pisno koncesijsko pogodbo. V imenu kon-
cendenta pogodbo podpiše župan.

15. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo v osmih dneh po objavi razpisa
(med 8. in 10. uro) na Občini Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgo-
na, v Oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo pri Janji Brumen, ki daje tudi
informacije v zvezi z razpisom. Razpisno do-
kumentacijo dvignete na osnovi dokazila o
plačilu stroškov dokumentacije.

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek v višini 2.000 SIT za
stroške dokumentacije nakažite na žiro ra-
čun št. 51910-630-76108.

Občina Gornja Radgona

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-6002
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,

2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime

Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Potisk

Marjan, Regentova 6, 2000 Maribor. Pred-
met prodaje so 3 navadne ustanoviteljske

delnice na ime Probanke, d.d., po ceni
130.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta Probanke in pravilnika o pro-
metu z ustanoviteljskimi navadnimi delnica-
mi na ime Probanke, d.d., obstoječi imetni-
ki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pisnim sporočilom izja-
vijo, da sprejmejo ponudbo.

Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Probanka, d.d.
Maribor

Ob-6057

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja

ponudbo za odkup
19 rednih delnic Slovenske zadružne

kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
ki jo je banki posredoval delničar Panon-

ka, kmetijska zadruga, z.o.o., v stečaju,
Kocljeva 16, Murska Sobota.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na račun prodajal-
ca in izročitvijo delniške listine v posest.

Prodajna cena za eno delnico je
563.000 SIT, oziroma skupaj 10,697.000
SIT.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske za-
družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, ka-
teri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 30 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z do-
ločili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o banč-
ništvu, po katerih lahko posamezni delničar
pridobi več kot 20% delnic s pravico do
upravljanja banke, le s predhodnim soglas-
jem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 30 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor sredstev in
zakladništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Št. 906/99 Ob-6109

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Avtomotor, d.d., Celje, Mi-

klošičeva 5, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 3.016 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.200 SIT za delnico,
– 315 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 25.200 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z

določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pisme-
nim sporočilom izjavijo, da sprejmejo po-
nudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne ak-
ceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 22. 7. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-6110
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Sadjarstvo Mirosan, Petrov-

če, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Predmet prodaje:
– 631 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 26.000 SIT za delnico,
– 21 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 26.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika, vse dokler jo prvi
izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 22. 7. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Št. 906/99 Ob-6111
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Nika, Investiranje in razvoj,

d.d., Brežice, Trg izgnancev 1a, 8520 Bre-
žice.

Predmet prodaje:
– 527 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 30.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom 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 23. 7. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-6011
V skladu z 2. odstavkom 64. člena zako-

na o prevzemih sporočamo delničarjem Ar-
avto, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska
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29, Gornja Radgona, da je družba AR-
CONT, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska
29, Gornja Radgona pridobila 20632 na-
vadnih delnic, kar predstavlja 5,02% kvali-
ficiranega deleža družbe Aravto, d.d.

Aravto, d.d., Gornja Radgona

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-6051
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah objavlja družba Produk-
tivnost, Management consulting, d.o.o., Du-
najska 106, Ljubljana

sklep
o zmanjšanju in povečanju kapitala

družbe,
sprejetega na skupščini dne 15. 9.

1998. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
57,810.000 SIT na 34,624.000 SIT in
hkrati poveča za 34,624.000 SIT, tako da
znaša vrednost osnovnega kapitala ob
zmanjšanju in hkratnem povečanju
57,810.000 SIT.

Uprava družbe poziva vse morebitne up-
nike družbe, katerih terjatve so nastale do
dneva sprejema sklepa o zmanjšanju kapi-
tala, da se v skladu s 454. členom ZGD,
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.

Produktivnost
Management consulting, d.o.o.,

Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob – 6012

Uprava družbe sklicuje na podlagi tč.
7.3 Statuta delniške družbe Aravto, d.d.,
Gornja Radgona

2. sejo skupščine
družbe Aravto, d.d., Gornja Radgona,

Ljutomerska 29,
ki bo dne 25. 8. 1999 ob 12. uri na

sedežu družbe v sejni sobi trgovine v Gornji
Radgoni, Ljutomerska 29.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna, izvoli se predsednik skupš-
čine Ivan Vela, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Jasna Vinčec in Nada Foršek.

Skupščina se seznani s prisotnostjo no-
tarja mag. Andreja Roškerja.

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijske družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano poslovno poročilo druž-
be za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in nadzornega sveta sprejme sklep

o pokrivanju izgube družbe iz l. 1996,
1997, 1998

Izguba iz leta 1996 183,643.352,80
SIT,

reval. popravek do 31. 12. 1998
32,330.412,26 SIT,

izguba iz leta 1997 177,027.018,53
SIT,

reval. popravek do 31. 12. 1998
13,277.026,40 SIT,

izguba iz leta 1998 121,204.983,49
SIT,

skupaj izguba in reval. popravek do 31.
12. 1998  527,482.793,48 SIT;

se pokriva po stanju na dan 1. 1. 1999
iz:

– rezervacij 37,333.005,85 SIT,
– rezerv 36,690.976,47 SIT,
– reval. popravka rezerv 37,351.390,78

SIT,
– reval. popravka kapitala

416,107.420,38 SIT.
3. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za revizorja družbe za leto 1999
imenuje revizijsko družbo Audit, d.o.o., iz
Murske Sobote.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Glasovnice bodo razdeljevane na kraju
zasedanja skupščine, pol ure pred začet-
kom skupščine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave, na sedežu druž-
be vsak delovni dan od 12. do 14. ure.

Skupščina veljavno odloča, če je na se-
ji prisotnih več kot 15 % glasov. Če skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
počaka pol ure, nato se skupščina ponov-
no sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Aravto, d.d., G. Radgona
uprava: Danilo Tirš

Št. 21 Ob – 6013

Na podlagi 16. člena statuta Factor ban-
ke, d.d., sklicuje uprava družbe

2. redno skupščino delničarjev
ki bo v ponedeljek, 9. avgusta, ob

12. uri na sedežu družbe, Železna 16,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje

predsednika skupščine, verifikacijske komi-
sije, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme predlog o imenovanju predsednika
skupščine, verifikacijske komisije, prešte-
valca glasov in notarja.

2. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe.

Predlog sklepa:
2.1 Osnovni kapital družbe Factor

banka, d.d., ki je v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod števil-
ko registrskega vložka 1/24517/00 vpi-
san v višini 600,000.000 SIT, se poveča
iz sredstev družbe v višini 405,000.000
SIT, in to v višini 111,352.654,01 SIT
izkazanih v bilanci stanja banke na dan
31. 12. 1998 kot nerazporejeni dobiček
leta 1998 in v tej višini razporejen po
sklepu skupščine Factor banke, d.d., z
dne 6. 5. 1999 v rezerve banke, kot tudi
293,647.345,99 SIT, izkazanih po bi-
lanci stanja banke na dan 31. 12. 1998
v rezervah banke.

S povečanjem osnovnega kapitala s
preoblikovanjem rezerv znaša osnovni kapi-
tal delniške družbe Factor banka, d.d.,
1.005,000.000 SIT.

2.2 Povečanje osnovnega kapitala Fac-
tor banke, d.d., iz sredstev družbe se opra-
vi z izdajo 202.500 novih rednih delnic, ki
glasijo na ime, v nominalni vrednosti 2.000
SIT ena delnica. Nove delnice pripadajo
delničarjem v sorazmerju z njihovimi deleži
v dosedanjem osnovnem kapitalu Factor
banke, d.d. Delnice so prenosljive in jih je
možno zastaviti brez omejitev in brez so-
glasja organov banke. Lastniku gredo vse
pravice in obveznosti v skladu z zakonom
in statutom Factor banke, d.d., z dnem
vpisa tega sklepa v sodni register. Imetniki
novih delnic so upravičeni do udeležbe v
dobičku z letnim računovodskim izkazom
za poslovno leto 1999. Z vpisom tega skle-
pa v sodni register se šteje, da so nove
delnice vplačane. Po vpisu sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala v sodni register
bo uprava pozvala delničarje, naj prevza-
mejo nove delnice.

2.3 Zaradi spremembe osnovnega ka-
pitala delniške družbe, kot izhaja iz prejš-
njih točk tega sklepa, se 7.500 rednih del-
nic nominalne vrednosti 80.000 SIT prve
emisije, ki predstavlja dosedanji osnovni
kapital v višini 600,000.000 SIT, razdeli
na 300.000 rednih delnic nominalne vred-
nosti 2.000 SIT posamezna delnica. Za-
menjava se opravi v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinškodepotni družbi v menjalnem raz-
merju 1 proti 40 po stanju na dan vpisa
tega sklepa v sodni register (presečni dan).
Na podlagi zamenjave delnic ustanovitve-
nega kapitala Factor banke, d.d., in tega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe sestavlja osnovni kapital
Factor banke, d.d., v skupni višini
1.005,000.000 SIT 502.500 rednih imen-
skih delnic nominalne vrednosti 2.000
SIT/delnica.

2.4 Ta sklep začne veljati z dnem vpisa v
sodni register.

3. Predlog sprememb statuta Factor
banke, d.d.

Besedilo predlaganih sprememb statuta
in čistopis statuta sta vsem delničarjem na
voljo v tajništvu banke vsak delovni dan od
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8. do 16. ure, od dneva objave sklica
skupščine dalje.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke, d.d., sprejema spremembe
in dopolnitve statuta Factor banke, d.d., in
prečiščeno besedilo statuta Factor banke,
d.d.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: razreši se dosedanja

članica nadzornega sveta Maruša Škopac.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev
Celotno gradivo za skupščino lahko del-

ničarji prevzamejo ali vpogledajo na sede-
žu družbe, v tajništvu in sicer vsak delovni
dan od 8. do 15. ure od dneva objave
sklica skupščine dalje.

Pravico udeležbe na skupščini delničar-
jev imajo delničarji, ki so vpisani v knjigo
delničarjev najmanj pet delovnih dni pred
datumom zasedanja skupščine delničarjev
in ostanejo vpisani do konca seje. Verifika-
cija pooblastil delničarjev se bo začela 15
minut pred začetkom skupščine.

Če ob napovedani uri skupščina delni-
čarjev ne bo sklepčna za odločanje, se na
podlagi objave tega sklica, skupščina del-
ničarjev ponovi istega dne ob 13. uri na
sedežu družbe. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Factor banka, d.d.
uprava družbe

Št. 11 Ob – 6014

Na podlagi točke 7.7. statuta družbe
Gruda export – import, mednarodna druž-
ba za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in
svetovanje, d.d., Tržaška 132, Ljubljana,
uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Gruda export – import,

mednarodna družba za proizvodnjo,
trgovino, zastopanje in svetovanje,

d.d., Tržaška 132, Ljubljana,

ki bo v torek, 3. 8. 1999 ob 11. uri v
sejni na sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška
132.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
2. Imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje Danica Klemenc, za
preštevalca glasov pa Helena Hren in Ka-
tarina Berdnik – Kurent. Skupščini bo pri-
sostvovala notarka Nada Kumar.

3. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe
za leto 1998 v predlaganem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička oz.
pokrivanju izgube družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep o delitvi
dobička oz. pokrivanju izgube:

Prenesena izguba iz prejšnjih let v višini
47,876.598 SIT in revalorizacijski popra-
vek le- te v višini 3,590.744,85 SIT se po-
kriva v breme rezerv družbe v višini
23,790.000 SIT, revalorizacijskega poprav-
ka rezerv v višini 1,784.250 SIT, prenese-
nega čistega dobička iz prejšnjih let v višini
2,759.737,26 SIT, revalorizacijskega po-
pravka prenesega dobička iz prejšnjih let v
višini 206.980,22 SIT, nerazporejenega či-
stega dobička poslovnega leta 1998 v višini
4,614.179,08 SIT in revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala v višini
18,312.196,29 SIT.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Audit Druž-
ba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Murska
Sobota.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine pisno prijavili svojo udeležbo na sede-
žu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gruda export – import, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 4/50-99 Ob – 6015
Na podlagi 21. člena statuta Cestnega

podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest sklicujem

3. skupščino
delniške družbe Cestnega podjetja

Murska Sobota, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 16. avgusta 1999,
ob 12. uri, v sejni sobi družbe, v Murski
Soboti, Lendavska 64.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je

skupščina sklepčna in, da je za spremlja-
nje skupščine prisoten notar, mag. Andrej
Rošker iz Murske Sobote. Za preštevalki
glasov se imenujeta Brigita Banfi, stanujo-
ča v Puževcih 26, 9265 Bodonci in Marti-
na Miholič, stanujoča v Lipovcih 250,
9231 Beltinci.

2. Sprejem poročila o poslovanju druž-
be v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 12.
1998 in seznanitev z revidiranim letnim po-

ročilom z revizijskim mnenjem ter mnenjem
nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave o poslovanju družbe v obdob-
ju od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 in se
seznani z revidiranim letnim poročilom, z
revizijskim mnenjem ter mnenjem nadzor-
nega sveta družbe.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju ter pozitivnem mnenju nadzornega
sveta, čisti dobiček iz leta 1998, v znesku
46,361.719,75 SIT, ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izka-
zov, za poslovno leto 1999, imenuje revizij-
ska družba Auditor, d.o.o., Ptuj.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pi-
sno prijavo, osebno ali s priporočeno pošilj-
ko dostavijo na sedež družbe, najpozneje tri
dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu na
skupščino, pol ure pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe, na kraju kjer bo
seja, in s podpisom seznama prisotnih delni-
čarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe. Za udelež-
bo na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu
družbe, vsak delovnik od 10. do 12. ure,
do dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev, k posa-

meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu druž-
be, v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne,
v istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.,
direktor

Ob – 6016
Na podlagi 33., 34. in 35. člena statuta

Intertrade mednarodno podjetje, d.d., skli-
cuje nadzorni svet

5. sejo skupščine
Intertrade mednarodno podjetje, d.d.,

ki bo v torek, dne 3. avgusta 199,9 ob
12. uri, v sejni sobi na Gmajni 16 v Trzinu z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
loge za imenovanje predsednika skupšči-
ne, verifikacijsko komisijo in notarke.
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2. Poročilo o poslovanju Intertrade med-
narodno podjetje, d.d., za leto 1998 z raču-
novodskimi izkazi, mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske hiše RFR Er-
nest & Young.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo o poslovanju podjetja z za-
ključnim računom za leto 1998 z računo-
vodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizijske hiše RFR Ernest &
Young.

3. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

sedeža družbe na naslov Gmajna 16, 1236
Trzin.

4. Predlog za dokapitalizacijo družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

loge za dokapitalizacijo družbe.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom drugega delničarja in njegovo zača-
snico o vplačanih delnicah. Pooblastilo za
zastopanje je treba deponirati v prostorih
tajništva delniške družbe na Gmajni 16 v
Trzinu vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu druž-
be, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih
delničarjev in prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot potrdilo za udeležbo na skupščini.
Gradiva so delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe vsak dan od 11. do 14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave vabila
in obrazloženi.

Navodila za glasovanje:
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na

naslednji način:
– z osebno udeležbo,
– s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne, to je 3. avgu-
sta 1999 ob 13. uri, Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Intertrade, d.d.,
uprava družbe

Št. 4550 Ob – 6017
Na podlagi tč. 7.1.4.1. statuta podjetja

Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno

8. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za

proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo v torek, 8. 9. 1999, ob

14. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljub-
ljana, Stegne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev

delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) Potrdi se predlagani dnevni red.
b) Skupščina sprejme predlog za imeno-

vanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo 1998 z mnenjem revizorja.

4. Predlog uprave za delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska družba.
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji ter člani urave in nadzornega sveta ne
glede na to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega

reda poteka javno, glasovanje o točkah 3, 4
in 5 dnevnega reda poteka z glasovnicami.

Način glasovanja
Osebno oz. po pooblaščencu ali zastop-

niku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj ter podpis pooblastitelja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skupš-
čina ponovi istega dne ob 14.30 v istih
prostorih. Skupščina bo veljavna, če bo za-
stopanega 15 % osnovnega kapitala.

Magneti Ljubljana, d.d.,
direktor podjetja:

Albert Erman, dipl. inž.

Št. 131 Ob – 6018
Na podlagi tč. 7.1.4.1. statuta podjetja

Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje redno letno

4. skupščino
Magneti plus, trgovina in storitve, d.d.

Skupščina bo v sredo, 8. 9. 1999, ob
15. uri v jedilnici na sedežu podjetja, Ljub-
ljana, Stegne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda ter izvolitev

delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) Potrdi se predlagani dnevni red.
b) Skupščina sprejme predlog za imeno-

vanje delovnih teles skupščine.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo 1998.
4. Predlog uprave za delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
5. Poročilo o poslovanju Skupine Mag-

neti Plus, d.d., v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo 1998 z mnenjem revizorja.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje

konsolidiranih računovodskih izkazov za le-
to 1999.

Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, bo delničarjem na vpogled v tajništvu

sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji ter člani uprave in nadzornega sveta ne
glede na to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega

reda poteka javno, glasovanje o točkah 3,
4, 5 in 6 dnevnega reda poteka z glasovni-
cami.

Način glasovanja
Osebno oz. po pooblaščencu ali zastop-

niku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno ter overjeno
pred notarjem. Vsebovati mora ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj ter podpis pooblastitelja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skupš-
čina ponovi istega dne ob 16. uri v istih
prostorih. Skupščina bo veljavna, če bo za-
stopanega 15 % osnovnega kapitala.

Magneti Plus, d.d.
direktor podjetja:

Albert Erman, dipl. inž. l. r.

Ob-6075
Kovinar trgovina, d.d., vabi na

5. sejo skupščine,
ki bo v sredo, dne 4. 8. 1999 ob 18.

uri v konferenčni sobi hotela Valentin v Ko-
čevju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Predsednik odpre
skupščino in ugotovi ali je na skupščini za-
stopanih toliko glasovalnih delnic, da skupš-
čina lahko zaseda ter obvesti skupščino gle-
de notarja, ki piše zapisnik.

2. Izvolitev dveh preštevalcev glasov.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-

sti. Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Obravnava letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep v pred-
loženem besedilu.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

6. Obravnava povečanja osnovne glav-
nice družbe z izdajo novih delnic.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
večanju osnovne glavnice družbe v predlo-
ženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri 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 delniško knjigo tri dni pred zasedanjem
skupščine.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo in s podpisom seznama prisot-
nih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glaso-
valne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta je na
sedežu družbe v tajništvu na vpogled vsak
delovni dan pri Tanji Blažič od 14. do 15.30.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda gle-
de katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polur-
ni odmor, po katerem se skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Kovinar trgovina, d.d., Kočevje
uprava: Alojz Ivančič, univ. dipl. inž. str.

Ob-6077
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d.,
Radna 3, Sevnica, sklicuje uprava

4. skupščino
delniške družbe Konfekcija Jutranjka

Sevnica, d.d., Radna 3, Sevnica,
ki bo dne 10. 8. 1999 ob 12. uri na

sedežu družbe v Sevnici, Radna 3, v pro-
storih sejne sobe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter do-
ločitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
Sprejme se sklep o imenovanju zapisnikar-
ja, dveh preštevalcev glasov in določitvi no-
tarja.

2. Sprejem letnega poročila z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1998
z mnenjem nadzornega sveta.

3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za leto 1999 se imenuje pred-
lagan revizor.

4. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa: izguba iz preteklih let in

izguba iz leta 1998 se pokrije s sredstvi
rezerv, na način kot ga predlaga uprava.

5. Sprememba poslovnika o delu skupš-
čine Konfekcije Jutranjka Sevnica, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
poslovnika o delu skupščine Konfekcije Ju-
tranjka Sevnica, d.d., v predlaganem bese-
dilu.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 10. 8. 1999 ob

12. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan ob 13. uri. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo na skupščini.

Predmet, o katerem sklepa skupščina,
je za posamezne točke dnevnega reda del-
ničarjem na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica skupščine dalje, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje morebitne nasprot-
ne predloge, ki morajo biti pisni in obrazlo-
ženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vloži-
jo neposredno na sedežu družbe.

Konfekcija Jutranjka Sevnica, d.d.,
uprava

Št. 84/99 Ob-6078
Uprava delniške družbe Goriška, trgovi-

na in storitve, d.d., Nova Gorica, Gregorči-
čeva 19, sklicuje

4. redno skupščino
delničarjev družbe Goriška, trgovina in

storitve, d.d., Nova Gorica,
ki bo dne 3. 8. 1999 ob 14. uri na

sedežu družbe v Novi gorici, Gregorčičeva
19.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje

Emila Pavšiča, za preštevalca glasov se ime-
nujeta: Prezelj Marijo in Ožbot Nadjo. No-
tarka Eva Ločovnik bo nadzirala potek
skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju
skupščine.

2. Sprejem letnega poročila uprave o
poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske
hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju družbe v letu 1998
z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizijske hiše.

3. Sprejem predloga statuta delniške
družbe Mercator-Goriška, trgovina in stori-
tve, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se statut del-
niške družbe Mercator-Goriška, trgovina in
storitve, d.d., v predlaganem besedilu.

4. Predlog delitve dobička in razporedi-
tve nerazporejenega dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička in razporeditve nerazporejene-
ga dobička v predlaganem besedilu.

5. Predlog sklepa o določitvi višine sej-
nine članom nadzornega sveta za udeležbo
na sejah.

Sejnina za:
– predsednika nadzornega sveta je

60.000 SIT (neto znesek),
– za člana nadzornega sveta pa je

40.000 SIT (neto znesek).
6. Imenovanje ravizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje: Price Waterhouse
coopers, d.d., Parmova 33, Ljubljana.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) razrešijo se člani nadzornega sveta

Edvard Abram, Dušan Jereb, Franc Toma-
žič in Emil Pavšič.

b) izvolijo se člani nadzornega sveta g.
Marjan Sedej in ga. Jelka Žekar.

8. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta za udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta je 60.000 SIT, za člana
nadzornega sveta pa 40.000 SIT.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. je pripravila upra-

va.
Predloga sklepov pod 6. in 7. je pripravil

nadzorni svet.
Predloge sklepov pod 2., 3., 4., 5. in 8.

sta pripravila skupaj uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan skupščine vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z glasovnicami.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je najkasneje do 31. 7. 1999.
Pisna pooblastila pooblaščencev morajo bi-
ti na sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo,
to je 31. 7. 1999. Če ob prvem sklicu ne
bo dosežena potrebna sklepčnost, bo po-
novni sklic skupščine 3. 8. 1999 ob 16.
uri v istem prostoru, z enakim dnevnim re-
dom.

Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure naprej. V tem času delni-
čarji lahko prevzamejo glasovnice.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda je na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delovni dan od 12. do
14. ure.

Goriška, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-6079
Na podlagi 31. čl. statuta Iskra-Stikalni

elementi, d.d., Predstruge 29, Dobrepolje
sklicuje začasna uprava

2. redno skupščino
delniške družbe Iskra-Stikalni elementi,

d.d.
ki bo 9. 8. 1999 ob 14. uri v prostorih

obrata družbene prehrane Predstruge 29,
1312 Videm-Dobrepolje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, notarja in dveh

preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine Katarino Benedik, notar-
ja Marjana Kotarja in preštevalca glasov An-
drejo Ambrožič in Tjašo Šolar.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poslovno poročilo za leto 1998.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidira-
nje računovodskih izkazov.
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Predlog sklepa: za poslovno leto 1999
se imenuje predlagana revizijska hiša.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji,
ki vsaj 3 dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo oziroma predlo-
žijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na za-
sedanju skupščine.

Gradivo za skupščino je na voljo v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe vsak delovnik
med 9. in 12. uro od dneva objave dnevne-
ga reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne z
enakim dnevnim redom eno uro kasneje,
ne glede na število prisotnih glasov.

Iskra-Stikalni elementi, d.d.,
direktor družbe

Št. 74/99 Ob-6080
Na podlagi točke 7.6. statuta družbe Po-

stojnska jama, turizem, d.d., Jamska c. 30,
Postojna, uprava družbe vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Postojnska jama, turizem, d.d.,

Jamska c. 30, Postojna,

ki bo v četrtek, dne 5. 8. 1999, ob 10.
uri na sedežu družbe, v prostoru Jamske
restavracije (soba Venecijanka), Jamska c.
30, Postojna.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje ga. Danica Klemenc, za pre-
števalce glasov pa Andrea Šabec in Matej
Sotlar. Skupščini bo prisostvoval notar Alek-
sander Ternovec.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep o pokrivanju izgube oz.
delitvi dobička v naslednjem besedilu:

Dobiček iz leta 1998 v višini
23,028.061,59 SIT ostane nerazporejen.
Iz nerazporejenega dobička iz leta 1994 se
v skladu s 6. sklepom 1. skupščine, d.d., v
sklad lastnih delnic nameni 8,765.155,26
SIT. Ostali dobiček iz leta 1994, ki znaša
skupaj z revalorizacijo 31,953.665,37 SIT
se razporedi v proste rezerve.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša IN Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v del-
niško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Postojnska jama, turizem, d.d.,
uprava družbe

Ob-6151
Na podlagi točke F statuta delniške druž-

be INDE, d.d., Vransko sklicujemo

2. skupščino
delniške družbe INDE, d.d., Vransko,

v ponedeljek, dne 2. avgusta 1999 ob
9. uri na sedežu družbe na Vranskem, Vran-
sko 136.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in potrdi notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1997

in 1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: sprejmeta se predloženi

letni poročili z mnenjem revizorja.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto

1999.
Predlog sklepa: imenuje se predlagana

revizijska družba za leto 1999.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be na Vranskem, Vransko 136, vsak delov-
nik od 10. do 12. ure, od dneva objave
tega sklica dalje do dneva zasedanja skupš-
čine.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

V primeru, da skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se bo skupščina ponov-
no sestala eno uro kasneje. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

INDE, d.d., Vransko
direktor družbe

Ob-6176
Uprava družbe Rudnik Mežica, TAB –

Tovarna akumulatorskih baterij, d.d., na
podlagi določil zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe objavlja sklic

2. redne skupščine
družbe Rudnik Mežica, TAB – Tovarna

akumulatorskih baterij, d.d.,
ki bo dne 3. 8. 1999 ob 13. uri v prosto-

rih sejne sobe v Žerjavu 67.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine, sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je skupščina

sklepčna.
2. Izvolijo se delovna telesa skupšči-

ne. Za predsednika skupščine se izvoli Mir-
ko Auprih, za preštevalki glasov se imenujeta
Klavdija Kobolt in Marija Obreza, skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj.

3. Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se potrdi
in sprejme predloženo letno poročilo družbe
za leto 1998 skupaj z revizorjevim poročilom.

3. Razporeditev dobička iz prejšnjih let
in leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep o razporeditvi dobič-
ka. Nerazporejeni dobiček iz preteklih let v
skupnem znesku 270,407.574,37 SIT, sku-
paj s pripadajočo revalorizacijo do dne 31.
12. 1998 v znesku 58,204.202,26 SIT in
čisti dobiček poslovnega leta 1998 v znesku
143,815.065,22 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se za
poslovno leto 1999 imenuje predlagana re-
vizijska družba Reset, d.o.o., Portorož.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe naj-
manj pet delovnih dni pred skupščino vknji-
žene na račun vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri klirinško depotni družbi v Ljubljani,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
udeležbo (osebno ali s priporočeno pošilj-
ko) pri vodji finančne službe družbe na Po-
leni 6 v Mežici oziroma deponirajo poobla-
stilo za zastopanje na skupščini.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen o
prvi točki, se glasuje z glasovnico.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
pisom iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
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redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem pri vodji finančne službe družbe na
Poleni 6 v Mežici vsak delovni dan od 9. do
11. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be (Žerjav 67) v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Rudnik Mežica
TAB – Tovarna akumulatorskih baterij,

d.d., uprava

Ob-6076
D. P. Mavrica, d.d., kot delničarka druž-

be Mavrica, d.d., vlaga

nasprotni predlog

k 4. točki dnevnega reda, ki ga je podala
uprava Mavrice, d.d., Ljubljana. Utemeljitev
nasprotnega predloga je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe, Ljubljana, Res-
ljeva c. 1.

Nasprotni predlog se glasi:
Čisti dobiček za leto 1998 v višini

1,953.736 SIT ostane nerazporejen. Del
nerazporejenega dobička iz preteklih let do
vključno 1996 v višini 4 milijone, se nameni
za izplačilo dividend (48,29 SIT na delnico).

Dividende prejmejo delničarji, ki so vpisa-
ni kot lastniki delnic na dan sklica skupščine.

Dividende se izplačajo najkasneje do
30. 9. 1999.

Mavrica, d.d.
uprava

Razne objave

Ob-6194
Združenje slovenskih pivovarn GIZ je na

sestanku svoje Tehnično tehnološke komi-
sije v Žalcu dne 15. junija 1999 v smislu
pristojnosti iz 3. člena pogodbe o ustanovi-
tvi določilo

normative za kalo pri proizvodnji in
transportu piva

A) Kalo pri proizvodnji: glede na tehnično
in tehnološko opremljenost proizvodnje zna-
ša kalo v fazah varjenja, fermentacije, stabili-
zacije, filtracije in polnjenja od 8% – 12%.

B) Kalo pri transportu in skladiščenju:
– pri steklenicah 2%
– pri pločevinkah 1,5%
– pri sodih 0,50%.
Ti normativi se objavijo v Uradnem listu RS.
Združenje slovenskih pivovarn - GIZ

Št. 01403-1/99-3 Ob-6174
Kolektivne pogodbe z imenom Podjet-

niška kolektivna pogodba, sklenjena dne
30. 4. 1999 v Postojni, med direktorjem
Gozdarske invalidske družbe, d.o.o., Po-

stojna, Sindikatom delniške družbe Gozdno
gospodarstvo Postojna in sindikalno skupi-
no Gozdarsko invalidske družbe Postojna.
Podjetniška kolektivna pogodba je vpisana
v register kolektivnih pogodb dne 15. 6.
1999, pod zap. št. 2 in se hrani na Upravni
enoti Postojna.

Ob-6001
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju

d.o.o. razpisuje

javno dražbo
za odprodajo treh nezasedenih

stanovanj, in sicer:
1. stanovanje št. 22, ki obsega: kuhinjo,

predsobo, sobo in WC s kopalnico ter dr-
varnico v izmeri 35,89 m2 in se nahaja v 5.
nadstropju stanovanjskega bloka v Idriji, Za
gradom 18.

Izklicna cena za stanovanje je
3,270.000 SIT.

2. stanovanje št. 1, ki obsega: kuhinjo,
sobo, predsobo, shrambo, WC s kopalnico
in drvarnico v skupni izmeri 41,10 m2 in se
nahaja v kletišču stanovanjskega bloka v
Sp. Idriji, Šolska 8.

Izklicna cena za stanovanje je
2,950.000 SIT.

3. stanovanje št. 6, ki obsega: kuhinjo,
dve sobi, WC (brez kopalnice) ter klet in
drvarnico – v skupni izmeri 41,45 m2 in se
nahaja v mansardi stanovanjskega bloka v
Idriji, Partizanska 11. Stanovanje je zasede-
no do 31. 8. 1999.

Izklicna cena za stanovanje je
1,180.000 SIT.

Javna dražba bo v torek, dne 13. 7.
1999 ob 13. uri, v sejni sobi uprave RŽS
Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija
(soba št. 16/II).

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse prav-
ne osebe in občani, ki so državljani Republi-
ke Slovenije.

Udeleženci dražbe morajo plačati varšči-
no v višini 10 % od izklicne cene na žiro
račun št. 52020 – 601 – 13705 RŽS Idrija
in pred pričetkom dražbe predložiti dokaze o
plačilu. Neuspelemu ponudniku bo varščina
vrnjena v osmih dneh po opravljeni dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v osmih
dneh po opravljeni javni dražbi. Preostali
del kupnine mora kupec stanovanja plačati
v 30 dneh po opravljeni dražbi, sicer se
sklenjena pogodba razdre s tem, da plača-
na varščina ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overovitve, sodne takse,
vpis v zemljiško knjigo, stroške cenitve in
drugo), nosi kupec.

Interesenti si lahko ogledajo stanovanja
vsak delavnik med 10. in 12. uro po pred-
hodnem dogovoru z Stanovanjskim gospo-
darstvom Idrija, d.o.o.

Podrobnejše informacije lahko dobite oseb-
no ali po telefonu v splošno-kadrovski službi
RŽS Idrija v zapiranju, d.o.o., (tel. 065/73-811
int. 204 - Kacin) od 8. do 10. ure.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

CHS d.o.o., Cesta v Gorice 40, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
z naslednjo vsebino CHS d.o.o., Ljubljana,
Cesta v Gorice 40. s-51223

Center Ljubljana d.d., Letališka 1, Ljub-
ljana, preklicuje kopijo licence za opravlja-

nje prevozov v cestnem prometu, št.
1166/29 z dne 9. 2. 1998 za tovorno vozi-
lo TAM 100R10. g-51163

Citroen Slovenija, Ul. 15. maja 18, Ko-
per, preklicuje potrdilo za registracijo vozi-
la, št. sasije 65280286. g-51144

Černe Igor s.p., Hrvatini 17, Ankaran,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju s
strani obrtne zbornice Slovenije, št.
053707/2881/01-27/1997 z dne 3. 4.
1997. g-51278

Drnovšek Franc, Prešernova 37, Zagor-
je, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
61-0271/94 z dne 20. 9. 1994. p-51040

Hodlmayr d.o.o., Krakovska 30, Dom-
žale, preklicuje potrdilo za registracijo avto-
mobila Citroen, tip 1.0i, št. šasije
VF7SOCDZF56953152. s-51026

Intereuropa, Letališka cesta 35, Ljublja-
na, preklicuje uradno potrdilo za registraci-
jo vozila VW Golf VAR.TR 1.9 SDI, št. šasije
WVWZZZ1HZXK042786, št. mot. AEY, ca-
rinjeno po dekl. št. K4-9953 dne 14. 5.
1999. s-51170

Maučec Štefan, Gančani 78, Beltinci,
preklicuje priglasitveni list, opr. št. 36
434/94, izdan 25. 5. 1994 pri RUJP Mur-
ska Sobota. g-51220

Mihajlović Anica, Kolomban 63, Ankaran,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-192/94 z dne 1. 7. 1997. g-51140

Resnik Ivanka Ivica s.p., Partizanska ce-
sta 2, Moravče, preklicuje priglasitveni lsit,
opr. št. 06-1305/94. g-51048

TPV d.d. SPC TPV AVTO, Kandijska ce-
sta 60, Novo mesto, preklicuje uradno potr-
dilo za registracijo avtomobila RENAULT
KANGOO RN 1.4, št. šasije
VF1KC0HAF20568703, carinjeno 9. 6.
1999, po ECL 5357. g-51044

TPV d.d. SPC TPV AVTO, Kandijska ce-
sta 60, Novo mesto, preklicuje uradno potr-
dilo za registracijo avtomobila RENAULT
KANGOO RN 1.4, št. šasije
VF1KC0HAP20568735, carinjeno 9. 6.
1999, po ECL 5357. g-51043

Zrimšek Janez, Srednjevaška 38, Škof-
ljica, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 28-1326/94 z dne 21. 7. 1994 - prene-
hanje dejavnosti 30. 9. 1999. s-51184

Žokš Jože, Stara 8, Murska Sobota, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 360872/94,
izdan 17. 8. 1994. g-51318

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ahtik Tina, Škalska c. 17, Velenje, potni
list št. BA 614679, izdala UE Velenje.
p-51091

Alagić Kadira, Groharjeva ul. 10, Kam-
nik, potni list št. BA 852467, izdala UE
Kamnik. s-51001

Alaševič Branko, Krožna pot 1, Vrhnika,
potni list št. AA 195287. s-51246

Armič Slavko, Cesta 8. maja 2, Brezovi-
ca, potni list št. AA 744462, izdala UE Vrh-
nika. s-51291



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51-53 / 2. 7. 1999 / Stran 3639

Armič Anja, C. 8. maja 2, Brezovica,
potni list št. BA 563167, izdala UE Vrhnika.
s-51289

Babič Amalija, Ljubljanska 15a, Maribor,
osebno izkaznico št. 15869. p-51076

Babič Tino, Ul. Prekomorskih brigad 56,
Koper, osebno izkaznico, št. 20832. g-51264

Bajrektarević Nada, Tomšičeva 14, Vele-
nje, osebno izkaznico št. 67230. p-51087

Blažun Zvonimir, Rogatec 75, Rogatec,
potni list št. BA 323834, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-51072

Bratun Stanko, Vnajnarje 2, Ljubljana,
potni list št. BA 152795, izdala UE Ljublja-
na. s-51009

Bregar Nada, Farčnikova kolonija št. 30,
Zagorje, potni list št. AA 998375, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-51077

Cesar Marko, Poljska pot 2, Lesce, pot-
ni list št. AA 348471, izdala UE Radovljica.
s-51168

Černjavski Denis, Seničica 20/c, Med-
vode, potni list št. AA 473795, izdala UE
Ljubljana. s-51014

Črnjač Andrej, Kantetova 60, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 632. s-51021

Dejanović Novica, Mestne njive 12, No-
vo mesto, potni list št. AA 953559, izdala
UE Novo mesto. g-51100

Denjagić Sejad, Ul. Ivana Suliča 12/B,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 81384. g-51263

Dizdarević Ermin, Cankarjeva cesta 6,
Tržič, potni list št. BA 595503, izdala UE
Tržič. p-51094

Domanović Aleksandra, Slovenska 31,
Černelavci, Murska Sobota, osebno izkaz-
nico št. 2115. p-51092

Dragaš Željko, Polje, Cesta V/4, Ljublja-
na, potni list št. BA 14909, izdala UE Ljub-
ljana. s-51107

Emeršič Bogoslav, Berinjak 14, Zgornji
Leskovec, osebno izkaznico, št. 187294.
g-51160

Fekonja Terezija, Pobrežje 139 a, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
108166. s-51272

Ferjan Jana, Ig 444, Ig, potni list št. BA
738022. s-51310

Fireder Miha, Dorfarje 37, Žabnica, pot-
ni list št. BA 482559. s-51232

Fras Zorislava, Paričjak 19, Radenci,
potni list št. AA 994222, izdala UE Gornja
Radgona. p-51083

Furlan Vivian, Tržaška cesta 51, Ljublja-
na, potni list št. BA 626177. s-51356

Gal Alojz, Brilejeva 3, Ljubljana, potni list
št. AA 875269, izdala UE Ljubljana. s-51256

Gantar Sašo, Križ 23c, Komenda, potni list
št. AA 248526, izdala UE Kamnik. s-51352

Gantar Stanislava, Križ 23c, Komenda,
potni list št. AA 248525, izdala UE Kamnik.
s-51351

Gavatić Marko, Archinetova ulica 9, Ljub-
ljana, potni list št. BA 680761, izdala UE
Ljubljana. s-51025

Godina Dušan, Dolnja Bistrica 92, Čren-
šovci, preklic potnega lista, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 37-38, p-38005. p-51030

Gregorič Mitja, C. Františka Fošta 8, Ve-
lenje, potni list št. AA 119353, izdala UE
Velenje. p-51090

Harambašić Sanja, Dobje pri Planini 11a,
Rogaška Slatina, potni list št. BA 611301,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-51106

Heric Maja, Ob kostnajih 4, Maribor,
osebno izkaznico št. 58110. p-51070

Hodak Milan, Polje c. XII/8, Ljubljana,
potni list št. BA 777180. s-51155

Hojč Mare, Prijateljev trg 3, Ribnica, pot-
ni list št. BA 528893. s-51201

Horvat Benjamin Beno, Rimska c. 11,
Ljubljana, potni list št. BA 560556. s-51358

Hrovatin Gregor, Napotnikova ul. 14,
Maribor, potni list št. BA 660057. p-51039

Jagarinec Ljubica, Gosposvetska 25,
Maribor, potni list št. BA 373388. p-51011

Jakomin Saša, Kraljeva 11, Koper, potni
list št. BA 226892. g-51265

Jakoš Franc, Badjurova 8, Litija, potni
list št. AA 559574, izdala UE Grosuplje.
s-51359

Jakoš Ksenija, Badjurova 8, Litija, potni
list št. BA 507340, izdala UE Litija. s-51357

Jan Bojan, Smokuč 69, Žirovnica, potni list
št. AA 266429, izdala UE Jesenice. p-51071

Jordan Rudolf, Magd. trg 7, Maribor,
osebno izkaznico št. 104173. p-51022

Jovanovič Gregor, Jakčeva 18, Ljublja-
na, potni list št. BA 498053. s-51178

Jurko Robert, Šalek 82, Velenje, oseb-
no izkaznico št. 106175. p-51019

Kapetanović Kada, Blejska Dobrava 34,
Blejska Dobrava, potni list št. BA 618009,
izdala UE Jesenice. s-51183

Kavčič Marjan, Selo 86, Žiri, preklic pot-
nega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št.
48/99, s-48434. s-51031

Kern Vida, Župančičeva 16, Dob, pre-
klic osebne izkaznice, objavljen v UL RS, št.
45/99. g-51261

Klavdija Grosar, Gramozna pot 7, Šem-
peter, potni list št. BA 43250, izdala UE
Nova Gorica. g-51099

Kocijančič Polona, Rimska c. 12, Ljub-
ljana, potni list št. BA 240078, izdala UE
Ljubljana. s-51004

Kolar Miha, Preški vrh 22, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 881321, izdala UE
Ravne na Koroškem. s-51047

Kolenc Jožica, Cesta I/7, Velenje, potni list
št. AA 735286, izdala UE Velenje. p-51103

Kosovee Blakaj, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 679937, izdala UE Ljub-
ljana. s-51302

Kragelj Boris, Puhova ul. 3, Ljubljana,
potni list št. BA 679609. s-51142

Kralj Zupančič Apolonija, Jezero 40,
Trebnje, potni list št. AA 038299. s-51157

Kraljič Marija, Gabrovka 18, Zagradec,
osebno izkaznico št. 177016. s-51339

Krsnik Ogla Milena, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, potni list št. AA 244777, izdala
UE Ljubljana. s-51371

Kumer Marjana, Prečna pot 13, Ptuj,
potni list št. AA 618755, izdala UE Ptuj.
p-51048

Kumer Zlatko, Prečna pot 13, Ptuj, potni
list št. AA 618753, izdala UE Ptuj. p-51049

Kump Miran, Pod Videžem 6, Kozina,
potni list št. AA 000367077. s-51288

Kump Mirt, Osenjakova 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 771560. s-51296

Kump Zala, Osenjakova 4, Ljubljana,
potni list št. BA 769992. s-51297

Kump Zlatka, Osenjakova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 824901. s-51295

Lesjak Oton, Levec 65, Petrovče, potni
list št. BA 31753, izdala UE Žalec. p-51093

Likozar Anže, Vojkova 71, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 531092, izdala UE Ljubljana.
s-51033

Likozar Mija, Vojkova 71, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 531092, izdala UE Ljubljana.
s-51034

Logonder Anja, Hafnerjevo naselje 69,
Škofja Loka, potni list št. BA 794890, izda-
la UE Škofja Loka. s-51122

Mahne Jože, Plavje 9, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 75761, izdala UE
Koper. g-51266

Majhen Tatjana, Grušova 18, Pernica,
potni list št. BA 112638. p-51052

Marinič Mirjam, Gregorčičeva 8, Tolmin,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
50/99, g-50411. g-51262

Marić Žarko, Robova ulica 1, Celje, pot-
ni list št. BA 31578, izdala UE Celje.
p-51075

Marčetić Desa, Clevelanska 17 a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 199555. s-51284

Mastnak Damjan, Dol pod Gojko 14,
Frankolovo, potni list št. BA 273015, izdala
UE Celje. p-51096

Mehle Bojan, Tupaliče 49, Preddvor,
potni list št. AA 406801. s-51182

Mehmedović Kada, Koroška c. 10, Kranj,
osebno izkaznico št. 69489. g-51101

Merc Janko, Trubarjeva cesta 78, Ljub-
ljana, potni list št. AA 462969, izdala UE
Ljubljana. s-51186

Miklič Peter, Stara Cerkev 39, Kočevje,
potni list št. AA 598576. s-51151

Miletić Marija, Dobrovec pri Ponikvi 11,
Ponikva, potni list št. AA 867124, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-51021

Muminović Edin, Cesta talcev 8/c, Je-
senice, potni list št. BA 744501. p-51005

Mušič Sabina, Ulica po gozdom 6, Trzin,
potni list št. AA 643348, izdala UE Domža-
le. s-51349

Novak Vinko, Gortina 44, Radlje ob Dra-
vi, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 40/99 in 50/99, p-40033,
p-50039. p-51059

Ocvirk Repovš Mateja, Černivčeva ulica
23, Ljubljana, potni list št. AA 41666, izdala
UE Ljubljana. s-51304

Osojnik Klavdija, Sp. Ščavnica 37, Gor-
nja Radgona, potni list št. BA 757733.
p-51016

Papić Marko, Zg. Jezersko 109 b, Zgor-
nje Jezersko, potni list št. AA 819274.
s-51204

Pavlič Zora, Lokavec 6, Rimske Toplice,
osebno izkaznico št. 142745. p-51058

Pavlović Maja, Zemun, potni list št. BA
666179. s-51311

Pejovič Tomo, Pod hribom 12, Ljublja-
na, potni list št. BA 883472, izdala UE Ljub-
ljana. s-51024

Petrovčič Marko, Vrzdenec 28, Ljublja-
na, potni list št. BA 239645, izdala UE Ljub-
ljana. s-51235

Petruša Ana, Vipavska 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83533. s-51203

Petrušič Boro, Čopova ul. 23, Celje, potni
list št. BA 68055, izdala UE Celje. p-51068

Pevcin Uršula, Palmejeva ul. 32, Ljublja-
na, potni list št. BA 796299. s-51195

Pevulja Djuja, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 66625. s-51248

Pikelj Grega, Loke 20, Izlake, osebno
izkaznico št. 7552, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-51045

Podgoršek Estera, Srednja Kanomlja 34,
Spodnja Idrija, potni list št. BA 250977,
izdala UE Idrija. p-51026

Pralija Lidija, Cesta I. maja 67, Kranj,
potni list št. BA 868998, izdala UE Kranj.
p-51029

Puconja Folko, Antoličičeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico št. 12389.
p-51073

Rajšek Peter, Engelskova 52, Maribor,
potni list št. AA 66512, izdala UE Maribor.
p-51067
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Ravnak Alojz, Nadgoriška cesta 80, Ljub-
ljana, potni list št. AA 452628, izdala UE
Ljubljana. s-51293

Rašić Emil, Planina 1, Kranj, potni list št.
BA 859509. s-51181

Reher Janez, Reška ulica 29, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljenega v UL RS,
št. 50/99. s-51233

Repič Doroteja, Liptovska ul. 46, Slo-
venske Konjice, potni list št. AA 970596,
izdala UE Slovenske Konjice. p-51017

Repovš Dušan, Visoko 131, Visoko, pot-
ni list št. BA 677318, izdala UE Kranj.
s-51016

Rihar Gabrijela, Zg. Rečica 82, Laško,
potni list št. BA 318228. p-51057

Rot Ivan, Nova vas 13, Nova vas, oseb-
no izkaznico št. 168127. s-51185

Ručman Ema, Brejčeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 67977. s-51257

Sabolović Puconja Eva, Andreaševa 14,
Ljubljana, potni list št. BA 898088.
s-51267

Sabolović Sanja, Andreaševa 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 860944. s-51268

Salobir Danijel, Škofja vas 3, Škofja vas,
potni list št. BA 684309, izdala UE Celje.
p-51084

Sarajlija Adnan, Kumrovška 21, Ljublja-
na, potni list št. BA 860926. s-51086

Savatić Marko, Archinetova ul. 9, Ljub-
ljana, potni list št. BA 680761, izdala UE
Ljubljana. s-51032

Snoj Zinka Terezija, Brezje 40, Brezje,
osebno izkaznico št. 32377. g-51361

Snoj Zinka Terezija, Brezje 40, Brezje,
potni list št. AA 247650, izdala UE Ljublja-
na. g-51362

Steblovnik Vasja, Gazice 2, Cerklje ob
Krki, potni list št. AA 259751, izdala UE
Laško. p-51023

Sterle Dolenšek Maja, Ul. Marije Drak-
slerjeve 15, Ljubljana, osebno izkaznico št.
191917. s-51250

Stojanov Igor, Tržaška cesta 15, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 204591.
s-51023

Strnad Milan, Močilno 18, Radeče, pot-
ni list št. AA 415433, izdala UE Laško.
p-51069

Sukič Benedikt Jan, Celovška 263, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljene v
Ur. l. RS, št. 50/99, s-50525. s-51281

Sušnik Matjaž, Na produ 39, Prevalje,
potni list št. AA 52970, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-51363

Šepec Andrej, Vrbje 6, Žalec, potni list
št. AA 073945. p-51010

Šepec Danica, Vrbje 6, Žalec, potni list
št. AA 073941. p-51009

Šestan Marko, Kuteževo 6 A, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 710576. s-51308

Šlenc Mitja, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 588488. s-51334

Šmajgert Erika, Cesta 8. maja 2, Brezo-
vica, potni list št. AA 744461, izdala UE
Vrhnika. s-51103

Šmajgert Sebastjan, Cesta 8. maja 2,
Brezovica, potni list št. BA 712495, izdala
UE Vrhnika. s-51290

Šmon Aleš, Jenkova c. 8, Velenje, potni
list št. BA 430266, izdala UE Velenje.
p-51032

Šmon Petra, Gregorčičeva 6, Celje, pot-
ni list št. BA 424703, izdala UE Slovenj
Gradec. p-51008

Šnurer Veronika, Severjeva 7, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 181618.
g-51280

Švalj Janez, Orehovec št. 07, Kostanje-
vica na Krki, potni list št. AA 963209, izdala
UE Krško. p-51054

Tomašič Roman, Ulica Janka Pucarja 5,
Kranj, potni list št. AA 98581, izdala UE
Kranj. p-51065

Tonejec Janko, Bohinjska Bela 142, Bo-
hinjska Bistrica, osebno izkaznico št.
98983. g-51096

Torkar Polonca, Pod gradom 5, Tolmin,
osebno izkaznico št. 58064. g-51098

Tramšek Branko, Grobeljca 46, Ljublja-
na, potni list št. AA 10145, izdala UE Ljub-
ljana. s-51270

Tramšek Metka, Grobeljca 46, Ljublja-
na, potni list št. AA 308276, izdala UE Ljub-
ljana. s-51269

Tušek Saša, Adergas 29, Cerklje, potni
list št. AA 648992. p-51101

Ulbl Aleksander, Ob nasipu 30, Ruše,
potni list št. BA 602047. p-51007

Umek Tina, Stara Cerkev 39, Kočevje,
potni list št. BA 454895. s-51150

Veider Lea, Gasilska 10, Mengeš, oseb-
no izkaznico, št. 188650. s-51116

Velkavrh Boris, Tičnica 28, Vrhnika,
osebno izkaznico št. 194963. s-51111

Veselinovič Milan, Drenov grič 124, Vrh-
nika, potni list št. AA 639729. s-51299

Vetrih Mihaela, Ul. Stanka Volka 3, Diva-
ča, potni list št. BA 739503, izdala UE Se-
žana. p-51108

Vetrih Suzana, Ul. Stanka Volka 3, Diva-
ča, potni list št. AA 845524, izdala UE Seža-
na. p-51107

Vidovič Dejvit, Zg. Duplek 135, Maribor,
osebno izkaznico št. 117061. p-51018

Vogrič Andrej, Adergas 29, Cerklje,
osebno izkaznico, št. 184767. p-51102

Vrbič Jernej, Igriška ul. 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 655492. s-51174

Zadravec Boštjan, Ob Dravi 2, Ruše, pot-
ni list št. BA 672663, izdala UE Ruše.
p-51025

Zjačić Davor, C. bratstva in enotnosti 18,
Metlika, potni list št. BA 758635, izdala UE
Metlika. p-51066

Židanik Maja, Gregorčičeva ulica 8, Ma-
ribor, potni list št. AA 298928, izdala UE
Maribor. p-51074

Žigo Tea, Marušičeva 4, Piran, osebno
izkaznico, št. 148077. g-51161

Žvajkar Sandra, Ločki vrh 20, Destrnik,
potni list št. AA 657628, izdala UE Ptuj.
p-51047

Druge listine

Ajster Valntina, Župeča vas 41a, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16084, izdala UE Brežice. p-51055

Ambrožič Zlatko, Šmarješke Toplice
261, Šmarješke Toplice, spričevalo o za-
ključnem izpitu SŠGT, izdano v šolskem le-
tu 1995/96, smer kuhar. s-51013

Anžel Silva, Cesta v Gorice 16 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106724, št. reg. 34083. s-51323

Andrič Alen, Št. Jurij 20, Grosuplje, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Luis Adamič, Grosup-
lje, izdano leta 1996. s-51147

Angelovski Goce, Madžari br. 37, Skop-
je, osebno delovno dovoljenje, št.
0424486774 z dne 16. 4. 1999. s-51132

Antončič Martin, Globočnikova 8, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13638, izdala UE Postojna. g-51225

Avsec Brigita, Trg Svetega Jerneja 2,
Kočevje, spričevalo o končani OŠ Ljubljana
Polje, izdano na ime Umek Brigita. s-51148

Avsenak Ogorevc Gregor, Ul. 15. aprila
1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1999. s-51108

Ašanin Nevenka, C. na Markovec 3, Ko-
per, spričevalo 8. razreda. g-51326

Bajrektarević Nada, Tomšičeva cesta
14, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17393, izdala UE Velenje. p-51104

Baša Gorazd, Podpeč 66, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1252613, reg. št. 208245, izdala UE Ljub-
ljana. s-51366

Belkovski Dejan, Brilejeva 19, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1996. s-51247

Benko Vanja, St. Rozmana 3, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 28313. g-51074

Bevc Martin, Veniše 44, Leskovec, in-
deks št. 19038, izdala Visoka upravna šola
v Ljubljani. g-51060

Bizjak Jože, Brezovica 10, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 991835,
reg. št. 9939, izdala UE Trebnje. s-51348

Bizjak Mirjana, Tavčarjeva 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810169,
št. reg. 30613, izdala UE Kranj. s-51373

Bizjan Miroslav, Cankarjevo nabrežje 3,
Vrhnika, spričevalo 5. razreda OŠ Janeza
Mraka Vrhnika, izdano leta 1959. s-51007

Blaži Branko, Agrokombinatska cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1190920, št. reg. 2562. s-51169

Boženk Silva, Selovec 43, Šentjanž,
spričevalo, št. 1/313. p-51110

Bobnar Matjaž, Pod vinogradi 5, Straža,
indeks, št. 26103281, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. s-51277

Bokan Jože, Matjaševci 42, Kuzma, za-
varovalno polico, št. 637599. p-51002

Bokič Sara, Oljčna pot 13/d, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 43212, iz-
dala UE Koper. g-51139

Bole Zmago, Ptujska ulica 23, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid.
s-51350

Bone Nataša, Pod Škabrijelom 17, No-
va Gorica, končno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Nova Gorica, izdano leta 1986
na ime Humar Nataša. g-51198

Bratanič Dejan, Prežihova ul. 10, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13478, izdala UE Brežice. p-51053

Brdnik Roman, Planina pod Šumnikom
23, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje.
g-51321

Brezavšček Alenka, Hudajužna 25, Gra-
hovo ob Bači, vozniško dovoljenje, št. S
760844, izdala UE Tolmin. g-51208

Breznik Edvin, Planina 16, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1347450, št.
reg. 51271, izdala UE Kranj. g-51138

Brumat Furlan Neva, Rutarjeva ul. 2, No-
va Gorica, spričevalo iz mature Upravno-ad-
ministrativne šole. p-51035

Brumat Furlan Neva, Rutarjeva ul. 2, No-
va Gorica, letno spričevalo 4. letnika Uprav-
no-administrativne šole. p-51036

Brus Darja, Kamna Gorica 51, Cerkni-
ca, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1998. s-51328

Bukovnik Peter, Hotemaže 32, Pred-
dvor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1998. s-51162

Burja Natalija Vasiljevna, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 631177, št. reg. 176117. s-51205



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 51-53 / 2. 7. 1999 / Stran 3641

Burja Natalija Vasiljevna, Beblerjev trg
11, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101180843, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-51206

Butala Gregor, Pod bresti 14, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov,
št. 02/13-1877/98 VČ 721/98. g-51229

Cerar Saša, Lužiško srbska ulica 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51245

Cimperman Tomaž, Pretnerjeva 11, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13776, izdala UE Postojna. g-51227

Culjkar Nika, Mestni trg 12, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14445,
izdala UE Ljubljana. s-51194

Cvetko Matek, Huda jama 3, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. 1217395. p-51063

Cvijanovič Aleksander, Šifrerjeva 43,
Ljubljana, spričevalo 2. razreda OŠ Mirana
Jarca, izdano leta 1998. s-51329

Čepin Aljoša, Šaranovičeva 9, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zo-
botehnične šole. s-51114

Černac Vasja, Popetre 39, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40499.
g-51226

Černjavski Denis, Seničica 20c, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686946, reg. št. 174817, izdala UE Ljub-
ljana. s-51015

Čevka Franc, Miklavž pri Taboru 39, Ta-
bor, delovno knjižico. p-51082

Čižmek Simon, Dorško 31, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 17916. p-51020

Davidovič David, Vojkovo nabrežje 18,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 26604.
g51085

Delić Đengis, Jakopičeva ul. 13, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17416, izdala UE Kamnik. s-51199

Dessardo Anita, Vinjole 4, Portorož, spri-
čevalo 2. letnika, šolsko leto 1993/94.
g-51211

Dečman Tinkara, Poljska pot 2, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-51087

Djokič Elizabet, Pot k Savi 25, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Mirana Jarca, iz-
dano leta 1992. s-51330

Dolenc Frančišek, Praprotno 19a, Sel-
ca, preklicuje potrdilo o varnem delu s trak-
torjem in traktorskimi priključki št.
1701787/98. g-51332

Dolgan Ana, Kosovelova ulica 6, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. AH, št. 15619,
izdala UE Sežana. g-51083

Doring Uroš, Bistrica 47, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 473875, reg.
št. 5676, izdala UE Tržič. g-51375

Dremelj Tatjana, Spodnja Draga 15, Ivanč-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11116, izdala UE Grosuplje. s-51112

Drev Marjan, Slatina 10, Šmartno ob Pa-
ki, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16814, izdala UE Velenje. p-51056

Đukič Stanimir, Čanžekova ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932685, reg. št. 151756, izdala UE
Ljubljana. s-51003

Edelsbruner Ignac, Flisova 79, Hoško
Pohorje, zavarovalno polico št. 200968, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica, d.d., Filiala
Maribor. g-51051

Eduard Edvard, Dobletina 23, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15672,
izdala UE Velenje. p-51038

Erjavec Sonja, Nad Predorom 5, Šmar-
je-Sap, letna spričevala 1., 2. in 3. letnika
Srednje tekstilne šole Sevnica, izdano na
ime Cerovšek Sonja. g-51324

Erčulj Matjaž, Cankarjeva 12, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1131895,
št. reg. 27014, izdala UE Domžale.
s-51175

Fabac Nikola, Cesta na Brdo 20, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
968537, reg. št. 294, izdala UE Tržič.
s-51167

Filipčič Domen, C. XI. št. 5, Prade, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 39905, izdala
UE Koper. g-51077

Florjančič Matej, Štirnova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107615, reg. št. 211927, izdala UE Ljub-
ljana. s-51354

Fortuna Tadej, Zdešarjeva cesta 4, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje peda-
goške šole, izdano leta 1986. s-51370

Fridaver Robert, Spodnji Leskovec
13/b, Zgornji Leskovec, diplomo št. 65/91.
g-51325

Froi Boštjan, Trg svobode 32, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10447,
izdala UE Trbovlje. g-51320

Gaber Anton, Babno 4a, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 37765, izdala UE
Celje. p-51028

Gabrijel Borut, Ljubljanska 102, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15898, izdala UE Grosuplje. s-51045

Gantar Sašo, Križ 23c, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10182, izdala UE Kamnik. s-51353

Gelati Manuela, Bukovica 28b, Volčja
Draga, spričevalo o končani OŠ. p-51062

Glavar Albin, Goriški vrh 24c, Dravograd,
vozniško dovoljenje št. 4561. p-51043

Golja Aleksander, Senožeti 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik
Kajuh v Ljubljani. s-51124

Goljevšček Igor, Goriška cesta 36, Aj-
dovščina, diplomo Izobraževalnega centra
organov za notranje zadeve v Ljubljani, Ka-
detska šola za miličnike v Ljubljani, izdana
25. 6. 1985. s-51012

Gomilšek Branko, Riklijeva 13, Bled,
vozniško dovoljenje, št. 26225. p-51050

Gosar Judita, Pod gradom 21, Brezovi-
ca, spričevalo 1. do 8. razreda OŠ Brezovi-
ca, izdano leta 1985. s-51070

Grabnar Tina, Kremen 42, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16375, iz-
dala UE Krško. s-51005

Grašič Aleksandra, Tončka Dežmana 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
809688, reg. št. 44687, izdala UE Kranj.
g-51075

Gregorčič Sebastian, Vrhovčeva 1, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ
Ledina. s-51121

Gričar Matej, Krakovska ulica 23a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1193573, reg. št. 220224, izdala UE Ljub-
ljana. s-51340

Grzetič Andrej, Stara Loka 70, Škofja
Loka, delovno knjižico. s-51106

Guče Aleksander, Partizanska 11, Slo-
venj Gradec, spričevalo, izdano v šolskem
letu 1993/94 do 1997/98. g-51054

Halić Darko, Ig 399, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 1265479, reg. št.
172783, izdala UE Ljubljana. s-51346

Hefferle Andrej, Celovška cesta 263,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234248, št. reg. 217170.
s-51146

Herman Marija, Stari trg 63, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3666. g-51065

Hlad Robert, Deteljica 1, Tržič, spriče-
valo 6. razreda OŠ Jakob Aljaž Kranj, izda-
no v šolskem letu 1998/99. g-51059

Horvat Sandi, Pod Bellevujem 22, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16575, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-51089

Hren Anton, Josipdol 67, Ribnica na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10211, izdala UE Radlje ob Dravi. p-51041

Hren Vitomir, Gimnazijska 15, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10484,
izdala UE Trbovlje. g-51127

Hreščak Matija, Chengdujska cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ
Polje, izdana v letih 1993 do 1998. s-51010

Hribar Franc, Jana Husa 42, Ljubljana,
izkaznico vojnih veteranov, št. 10573.
s-51197

Huzejrovič Zulejha, Naselje Aleša Kaplja
26, Hrastnik, osebno delovno dovoljenje,
št. 424489489. s-51336

Imširovič Merfin, Hrvatini 166, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40094,
izdala UE Koper. g-51143

Ivatič Robert, Ul. Mirana Jarca 15, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 22236. g-51141

Japelj Mojca, Slakova ulica 10, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8087,
izdala UE Trebnje. s-51119

Japelj Mojca, Slakova ulica 10, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 19927618, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. s-51120

Jelovčan Jure, Cvetlična ul. 1, Naklo,
izkaz o šolskem uspehu. g-51207

Jenko Ester, Sp. Škofije 40/c, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8222.
g-51135

Jeriček Alojzij, Šolijeva ulica 2, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22264, izdala UE Novo mesto. g-51079

Jerovšek Jožef, Sp. Nova vas 39, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3830. g-51213

Jeršin Reimond, Hradeckega cesta 20,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 583917,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-51287

Jesenek Anton, Cirila Debeljaka 15, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
21880, izdala UE Celje. p-51098

Ješe Martin, Jama 55, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 226757,
št. reg. 7675, izdala UE Kranj. g-51221

Juhant Bojan, Bistra 12, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16649, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-51316

Junkar Miloš, Dunajska cesta 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1192588, št. reg. 216683. s-51189

Jus Branko, Apače 166, Lovrenc na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 23988, izdala UE Ptuj. g-51128

Kandorfer Gerd Konrad, Stari trg 30,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ
Bičevje. s-51093

Kastelic Peter, Veliko Mlačevo 10, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9140, izdala UE Grosuplje. s-51052

Kežman Petra, Čolnarska 38, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske šole Brežice. g-51236

Kenda Alen, Rudnik 1, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. S 663971, št. reg.
10725, izdala UE Kočevje. s-51156

Kenig Matjaž, Ulica bratov Mivšek 4, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14002, izdala UE Vrhnika. s-51006
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Klopčič Tomaž, Mlinše 18, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1259651, izda-
la UE Zagorje ob Savi. p-51015

Knez Mišo, Celovška cesta 44, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164454, reg. št. 218936, izdala UE Ljub-
ljana. s-51259

Kokić Darjo, Križevci 213, Križevci, voz-
niško dovoljenje, št. 28770. g-51134

Kokol Aleksander, Okrogarjeva 7 a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45270. p-51004

Kolbl Mateja, Cesta 27. aprila 29, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1993. s-51050

Končar-Hubad Nevenka, Hafnerjeva uli-
ca 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 925607, reg. št. 199088, izda-
la UE Ljubljana. s-51345

Koprivnikar Tone, Poljanska cesta 22a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 388471, reg. št. 74752, izdala UE
Ljubljana. s-51254

Koroša Marjan, Cuber 14, Ljutomer, de-
lovno knjižico. p-51037

Kos Mateja, Cesta Oktobrskih žrtev
56/a, Šentjernej, spričevalo o končani OŠ,
št. 96/27-87, izdano 15. 6. 1987 na ime
Bratkovič Mateja. g-51331

Kosec Miha, Na trati 4, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-51337

Kozlevčar Bogdan, Dolenja vas pri Polici
11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13675, izdala UE Grosuplje.
s-51255

Košir Leopold, Križevniška ulica 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51069

Kragl Aleš, Šelihova 3, Žalec, spričevalo
1. letnika Srednje tehniške šole Celje, zla-
tarska šola, izdano v šolskem letu 1988/89.
p-51024

Križman Gregor, Miklošičeva 15, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1997.
s-51341

Križman Matjaž, Pod gozdom c. V/008,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15481, izdala UE Grosuplje. s-51372

Kuhar Miha, Veliki Ban 3, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36278,
izdala UE Novo mesto. g-51078

Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1306973, št. reg. 35147, izdala UE
Kranj. s-51118

Lalević Milovan, Triglavska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
812869, reg. št. 153189, izdala UE Ljub-
ljana. s-51105

Langerholc Ivan Jan, Velebitska 30,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. razreda
OŠ Bičevje. s-51042

Lavtižar Jože, Cesta dr. Josipa Tičarja
11, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 00867166, izdala UE Jesenice.
p-51055

Lazar Mateja, Partizanska 17, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-51081

Leban Brigita, Col 94, Col, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1067396, izdala
UE Ajdovščina. s-51369

Leskovec Franc, Cesta 5. maja 11, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 762636, št. reg. 10, izdala UE Loga-
tec. s-51192

Letnar Boris, Pod hribom 204, Preserje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1992. s-51152

Levičar Lea, Veniše 53, Leskovec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16798. p-51095

Likeb Matjaž, Na Grivi 51, Brezovica,
delovno knjižico. s-51343

Lombar Peternel Nataša, Nova vas 2,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1307390, št. reg. 50930, izdala UE
Kranj. g-51219

Lukman Natalija, Zoisova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje št. 21626. p-51079

Lukšič Anže, Gosposvetska ulica 13,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 5. razreda
OŠ Prežihov Voranc v Ljubljani. s-51038

Mahne Jože, Plavje 9, Škofije, vozniško
dovoljenje, št. 8556. g-51242

Majnik Mojca, Podlimbarskega 47, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 511266, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-51300

Makoter Aleš, Presika 22, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, št. 10826, izdala UE Lju-
tomer. g-51315

Maksimovič Mirjana, Tržišče 4, Tržišče,
vozniško dovoljenje. p-51088

Mally Liviana, Lepa cesta 23a, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6460,
izdala UE Piran. g-51319

Maločič Edin, Bevkova 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 831976,
izdala UE Ajdovščina. g-51228

Marin Ivan, Lokovica 7, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3166, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-51317

Marinšek Robert, Pšatnik 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGHD, št. S
482785, št. reg. 164135. s-51285

Marinč Darko, Jezero 17a, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 585413,
reg. št. 30233, izdala UE Ljubljana. s-51125

Markelj Martina, Ul. Simona Gregorčiča
6, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10136. g-51218

Marošek Borut, Podgorska 127, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12960, izdala UE Slovenj Gradec. g-51066

Matejčić Katarina, Omersova ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298810, reg. št. 225918, izdala UE
Ljubljana. s-51029

Mesec Bojana, Perčeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811772, št. reg. 146244. s-51274

Mesec Renata, Notranjska cesta 18,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14856, izdala UE Vrhnika. s-51240

Metelko Matjaž, C. revolucije 2/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št.
22602/18947/99-4. g-51089

Mikanović Andrija, Preglov trg 10, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljenega v UL RS, št. 50/99. s-51159

Miklavčič Moreno, Srebrničeva 6, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 24215.
g-51230

Mišič Nedeljko, Ulica talcev 10, Anho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43144, izdala UE Nova Gorica. g-51117

Mladenović Vesna, Trg revolucije 2 A,
Trbovlje, spričevalo 2. letnika Srednje tekstil-
ne šole v Kranju, izdano leta 1998. s-51365

Movrić Nikola, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287382, št. reg. 227462. s-51113

Močnik Boštjan, Lendavska ul. 19, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
62036, ser. št. 321321, izdana 27. 9.
1995 v Murski Soboti. g-51056

Mršić Danijel, Gasilska 11, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 10277, iz-
dala UE Cerknica. s-51158

Murselović Nedžib, Jenkova 29, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28296, izdala UE Velenje. p-51060

Mušić Esad, Bihač, BiH, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene šole,
izdano leta 1980. s-51338

Mušič Janez, Kranjska cesta 3b, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje-
šole za gostinstvo in turizem, smer kuhar,
natakar, izdano leta 1995. s-51367

Nabernik Sabina, Dobrije 1 A, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16559, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-51133

Nagy Franc, Kranjčeva 7, Lendava, za-
varovalno polico št. 606294. p-51064

Obreza Matej, Begunje 92, Begunje,
spričevalo 3. letnika, izdano v šolskem letu
1996/97 v Kranju. g-51333

Obrulk Janko, Zikova ulica 6, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0653870, izdala Za-
varovalnica Tilia. s-51115

Ocvirk Repovš Mateja, Černivčeva ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 970864, reg. št. 96799, izdala
UE Ljubljana. s-51303

Omahen Boštjan, Gradiške Laze 19,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S 1246145. s-51313

Oprešnik Anton, Podvine 2, Planina, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7349,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-51006

Osim Andraž, Slovenska 39, Maribor,
delovno knjižico. g-51053

Oštir Miroslav, Tržaška cesta 51a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285466, reg. št. 226840, izdala UE Ljub-
ljana. s-51030

Pavšič Boštjan, Senožeti 123, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51011

Pačnik Darko, Podgorska c. 114, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15278, izdala UE Slovenj Gradec. g-51377

Pegrin Nataša, C. na Loko 7, Tržič, spri-
čevalo. g-51061

Peklar Janez, Nasova 55, Apače, delov-
no knjižico. p-51109

Pergar Marjanca, Lobodova ulica 11,
Domžale, maturitetno spričevalo Šole za
prodajalce, izdano leta 1982 na ime Brigelj
Marjanca. s-51097

Perko Maja, Slivnice 34, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 617957.
s-51190

Petek Katarina, Kogojeva ulica 1, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje uprav-
no-administrativne šole, izdano leta 1998.
s-51306

Petrič Radunica, Oljčna pot 29 A, Ko-
per, delovno knjižico. g-51136

Pevulja Djuja, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514755, št. reg. 192193. s-51368

Pikelj Grega, Loke 20, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. AGH, št. S 1300525, izda-
la UE Zagorje ob Savi. p-51044

Plavčak Marinka, Polžanska vas 2, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15629, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-51012

Plevanč Klemen, Zvirče 3, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 7709. g-51080

Požek Boris, Zbilje 15, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 100972,
reg. št. 150397, izdala UE Ljubljana.
s-51020

Požek Boris, Zbilje 15, Medvode, in-
štruktorsko vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 7424, reg. št. 150397. s-51046
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Podboj Jože, Cesta na Bokalce 50,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101179332, izdala Zavarovalnica Slo-
venica. s-51092

Polajžer Franc, Draženci 36a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1595, iz-
dala UE Ptuj. s-51071

Polajnko Alenka, Podlubnik 99, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24325, izdala UE Škofja Loka. s-51094

Potočnik Andrej, Polzela 86, Polzela, ze-
leno karto št. 594280, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-51057

Potočnik Jožef, Tomšičeva 24, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9583. g-51210

Prša Rado, Kraljevci 41, Sv. Jurij, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11759,
izdala UE Gornja Radgona. g-51217

Radakovič Tanja, Jurjevica 44, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šo-
le, šolsko leto 92/93. g-51137

Rako Andreja, Kajuhovo naselje 34, Ko-
čevje, diplomo Medicinske fakultete, št.
4018, izdana 29. 9. 1988 na ime Leko An-
dreja. s-51176

Rautner Andrej, Zagaj 53, Bistrica ob
Sotli, delovno knjižico. p-51100

Rašič Emil, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1155030, št.
reg. 47940, izdala UE Kranj. s-51180

Rejec Žarko, Ul. prekomorskih brigad
10, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
1081449, izdala UE Tolmin. g-51209

Repnik Simon, Kržišnikova ulica 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1193568, št. reg. 197692. s-51276

Rijavec Bruno, Linhartova 15, Ljubljana,
spričevalo 1. razreda OŠ Mirana Jarca, iz-
dano leta 1998. s-51095

Rogelj Peter, Polje cesta XVIII 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101207481,
izdala Zavrovalnica Slovenica. s-51355

Rojko Boštjan, Malovše 38, Črniče, voz-
niško dovoljenje, št. 1233154. g-51214

Rojko Jožef, Rjavci 10, Vitomarci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGEFGH, št. 41, iz-
dala UE Ptuj. g-51238

Rokavc Primož, Dolomitska 5, Ljubljana,
indeks, št. 20940259, izdala Pravna fakul-
teta v Ljubljani. s-51283

Rozman Desanka, Gregorčičeva 23,
Ljubljana, diplomo Pedagoške akademije,
št. RŠ: 6197/81-1, izdana 3. 7. 1981 v
Ljubljani. s-51347

Rozman Rado, Maistrova 9, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico št. 247896, izdala
Zavarovalnica Slovenica. p-51013

Rudnik Andrej, Podgora 37/b, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 9792, izdala UE Velenje. p-51027

Rupnik Rebeka, Rožna dolina, C. I/15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935141, reg. št. 163915, izdala UE
Ljubljana. s-51017

Rus Živa, Vinska cesta 5, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Trbovlje, izdani leta 1996 in
1998. s-51036

Rutar Peter, Sevno 43, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1115282.
s-51298

Sadiku Juksen, Titova 3, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 1101893, izdala
SOB Jesenice. g-51088

Saje Danilo, Nova ulica 31, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 156976. g-51145

Saksida Matejka, Na Pristavi 7, Šempe-
ter, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Agroživil-

ske srednje šole v Ljubljani, izdana leta
1991, 1992 in 1993. g-51335

Savšek Bernarda, Gorenjska vas 28,
Podkum, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1086382, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-51001

Sedmak Anton, Padlih borcev 8, Pre-
stranek, delovno knjižico. p-51081

Sekne Nina, Jama 42, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1146607,
št. reg. 38111. g-51244

Setnikar Nataša, Koreno nad Horjulom
1, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164459, št. reg. 191436.
s-51164

Setnikar Nataša, Koreno nad Horjulom 1,
Horjul, študentsko izkaznico, št. 31970157,
izdala Fakulteta za farmacijo. s-51165

Setničar Tomaž, Dolenja vas pri Pol-
hovem Gradcu 18a, Ljubljana, spričevalo
1. letnika Srednje tehnične šole Litostroj,
izdano leta 1995. s-51037

Sever Jože, Razlgavo 6, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 324. p-51080

Sever Matija, Muljava 26 a, Ivančna Go-
rica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Josi-
pa Jurčiča v Ivančni Gorici, št. osebnega
lista 692, izdano leta 1997. s-51179

Skalin Alja, Partizanska 43, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2231079, izdala UE Žalec. p-51078

Slamec Miroslav, Renkovci 29, Tur-
nišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12451, izdala UE Lendava. p-51034

Slevec Saša, Koseskega ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298098, reg. št. 226354, izdala UE Ljub-
ljana. s-51294

Smrekar Alojzij, Gradišče 14, Primsko-
vo, delovno knjižico. s-51253

Sotlar Franc, Ul. bratov Babnik 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
246275, št. reg. 21254. s-51076

Spasić Jovan, Partizanska 9, Karavuko-
vo, zaključno spričevalo Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1976. s-51224

Spruk Marija, Buč 25, Laze v Tuhinju,
spričevalo o končani osnovni šoli. g-51064

Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja
12, Ajdovščina, spričevalo 1. letnika gimna-
zije, št. II-G/375 z dne 19. 6. 1998, izdano
na ime Koren Franka. g-51130

Sterle Dolenšek Maja, Ul. Marije Drak-
slerjeve 15, Ljubljana, kupone k zavarovalni
polici št. 8095981, izdala Zavarovalnica Tri-
glav. s-51251

Sterle-Dolenšek Maja, Ul. Marije Drak-
slerjeve 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1192166, reg. št. 216811,
izdala UE Ljubljana. s-51249

Sternad Lemut, Potoče 41, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat BGH, št. S
831777, izdala UE Ajdovščina. g-51243

Stojanov Igor, Tržaška cesta 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146044, reg. št. 184341, izdala UE Ljub-
ljana. s-51022

Stražišar Damijan, Pot k čuvajnici 6, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1044039, reg. št. 145397, iz-
dala UE Ljubljana. s-51068

Strojanšek Aleksander, Dobrovlje 8, Na-
zarje, spričevalo o zaključnem izpitu pri šol-
skem centru Velenje, Poklicna in tehniška
elektro in računalništka šola. p-51086

Sukič Benedikt Jan, Celovška 263, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 50/99, s-50427.
s-51282

Svil Brigita, Robindvor 33, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4057. p-51051

Šaflin Igor, Kvedrova cesta 5, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51149

Šamperl Stanislav, Frasova ulica 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
33541, izdala UE Ptuj. g-51073

Šarkezi Mišo, Kovačeva 1, Lendava, de-
lovno knjižico, zap. št. 52/93, ser. št. A
250755, izdana 15. 4. 1993 pri UE Lenda-
va. p-51099

Šavle Frančiška, Kovačičeva 13, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-51314

Šemrov Mojca, Cesta na Bokalce 3 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891236, št. reg. 106715. s-51109

Škerbec Matjaž, Trubarjevo naselje 6,
Rimske Toplice, vozniško dovoljenje.
p-51003

Škof Mladen, Marice Kovačeve ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 92015, št. reg. 100636. s-51273

Škrlec Monika, Taborska 2, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13432. g-51216

Šmajgert Erika, Cesta 8. maja 2, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9265, izdala UE Vrhnika. s-51292

Šmuc Ana, Aljaževa ulica 49 A, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S843445, št. reg. 54545. s-51177

Šubelj Matic, Ulica Pariške komune 2,
Ljubljana, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ
Polje, izdano leta 1993. s-51104

Šuster Drago, Polzela 55, Polzela, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1091693. g-51131

Švab Andrej, Sele 61a, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1996. g-51322

Švarda Dorica, Dolenjska cesta 45, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51237

Tasković Iztok, Ziherlova 8, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Trnovo, izdano
leta 1998. s-51202

Taškar Boris, Bač 152a, Knežak, za-
ključno spričevalo za mizarja. g-51062

Tomić Boban, Polje 363/a, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. razreda OŠ Polje.
s-51188

Topalov Igor, Ulica A. Valenčiča 3, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9808, izda-
la SO Izola. g-51084

Topolovec Tomaž, Kroška ul. 77, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29581.
g-51222

Tramšek Branko, Grobeljca 46, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767519, reg. št. 97088, izdala UE Ljublja-
na. s-51271

Trivalić Milan, Koželjskega 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
28598, izdala UE Velenje. p-51042

Trstenjak Boštjan, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 252887,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-51305

Trstenjak Boštjan, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 252887,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-51312

Turšič Andrej, Župeča vas 28, Cerklje
ob Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3649, izdala UE Brežice. s-51252

Uhan Primož, Štefanova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102245, reg. št. 182760, izdala UE Ljub-
ljana. s-51102

Vajdič Andrej, Ul. Borisa Kraigherja 13,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 19595. g-51212
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Velkavrh Boris, Tičnica 28, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14822, iz-
dala UE Vrhnika. s-51110

Vesel Gregor, Na Jami 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001496, reg. št. 141074, izdala UE Ljub-
ljana. s-51191

Vesel Vida, Češnjice 16 A, Moravče, voz-
niško dovoljenje, št. S 000397291, št. reg.
10132. g-51234

Virant Miha, Spodnji Rudnik II 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1050081, št. reg. 208389. s-51090

Vičič Tomaž, Medenska c. 24a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480997, reg. št. 129623, izdala UE Ljub-
ljana. s-51035

Vlajić Duška, Bobenčkova ul. 1a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285567, reg. št. 226908, izdala UE Ljub-
ljana. s-51028

Vovk Valentin, Kolezijska ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934518, reg. št. 173286, izdala UE Ljub-
ljana. s51072

Vrbič Jernej, Igriška ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-51129

Vrešak Mojca, Trška cesta 23, Podčetr-
tek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7537,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-51105

Vrhovec Aleksandra, V Murglah 97, Ljub-
ljana, indeks Srednje oblikovalne šole v
Ljubljani. s-51171

Vrtačnik Urban, Kosovelova ulica 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341955, št. reg. 230330. s-51275

Vrtnik Tomaž, Moste 108, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10787,
izdala UE Kamnik. s-51018

Wolf Dejan, Molska cesta 18, Log pri
Brezovici, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna št. 02-13-2689-97. s-51173

Zagorac Stjepan, Poljanškova 13, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-2057/14-80 z dne
28. 8. 1980. s-51286

Zahirović Fikret, Skučani Vakuf, Sanski
most, delovno knjižico. s-51279

Zajc Vladimir, Pot na Zavrte 20, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1269024, reg. št. 858, izdala UE Idrija.
p-51085

Zajec Anton, Trubarjeva cesta 74, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1285208, reg. št. 164083, izdala UE Ljub-
ljana. S-51027

Zavec Srečko, Trdobojci 22, Zg. Lesko-
vec, zaključno spričevalo Ekonomsko ko-
mercialne šole, izdano v šolskem letu
1984/85 na Ptuju. g-51058

Završnik Silvo, Šiška 6, Preddvor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Centra strokov-
nih šol-elektro šola v Ljubljani, izdano leta
1971. s-51126

Zdešar Anton, Šujica 4, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1105375,
št. reg. 203909. s-51041

Zgonc Kristina, Dr. Tineta Zajca 1, Kam-
nik, spričevalo 1. letnika Srednje šole, izda-
no na ime Zgonc Suzana. g-51063

Zof Dušan, Gorenje Blato 91, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
729616, št. reg. 189883. s-51309

Zupančič Florjan, Okrogarjeva 2, Zagor-
je, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
5816970, izdala UE Zagorje. p-51111

Zupančič Vesna, Ižanska c. 129, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-51239

Zver Marjan, Šišenska cesta 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
971777, reg. št. 137271, izdala UE Ljub-
ljana. s-51307

Žagar Angelca, Potoče 17/a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1179999, reg. št. 32086, izdala UE Kranj.
s-51187

Žgeč Miran, Žamenci 4, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36616, iz-
dala UE Ptuj. g-51082

Živic Sonja, Škale 97/b, Velenje, indeks
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, št.
26008622. g-51241

Žnidaršič Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135167, reg. št. 214922, izdala UE Ljub-
ljana. s-51002

Žontar Milan, Šutna 54, Žabnica, prekli-
cuje licenco št. 1116/1186-RKN28/1997
za vozilo Mercedes-Benz 2035 LS, reg. št.
KR 29-78D. s-51123

Žvar Aleš, Gomilsko 2, Gomilsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1330415.
p-51046
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