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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-400798
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04673 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BRITISH AIRWAYS PLC, WATERSIDE, PO BOX 365, Harmondsworth,
UB7 OGB, Podružnica Ljubljana, sedež:
Resljeva 24, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/30614/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1293664
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 56.
Rg-400799
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06792 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31425/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1353268
Firma: OMEN, poslovno svetovanje in
storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OMEN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnik Rolando, Škofja Loka, Reteče 69, vstopil 8. 5. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnik Rolando, imenovan 8. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
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izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-400800
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03255 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa RUDNIMMO, družba za poslovanje
z nepremičninami, d.o.o., sedež: Trg republike 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deleža s temile podatki:
Matična št.: 1243918
Osnovni kapital: 1.500,086.000 SIT
Ustanovitelj: Societe Fonciere Internationale E. Leclerc - Sofilec, Issy Les
Moulineaux, 52 rue Camille Desmoulins,
vstopil 15. 12. 1997, vložil 1.500,086.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-400811
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00153 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa SPRINT, inženiring, proizvdonja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06715/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovitelja, deleža, naslova, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
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Matična št.: 5366046
Ustanovitelj: Žigič Mirko, Ljubljana, Rusjanov trg 6, vstopil 10. 4. 1990, vložil
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pucihar Franc, izstopil 11. 1. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Pucihar Franc, razrešen 11. 1.
1999; direktor Žigič Mirko, imenovan 10. 4.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-400812
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00189 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa PRIND, proizvodnja, storitve in trženje, d.o.o., sedež: Moste 57 c, 1218
Komenda, pod vložno št. 1/29564/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja, zastopnika, naziva in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1199714
Ustanoviteljica: Plevel Peter, izstopil
8. 1. 1999; Plevel Ljudmila, Komenda, Moste 119, vstopila 8. 1. 1999, vložila
1,685.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Plevel Peter, razrešen 8. 1. 1999 kot družbenik in imenovan 11. 1. 1999 za prokurista,
in družbenica Plevel Ljudmila, imenovana
11. 1. 1999, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz Komende, Moste 119.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 1. 1999.
Rg-400817
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00453 z dne 15. 2. 1999 pod št. vložka 1/31555/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380486
Firma: AT TEAM, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: AT TEAM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Goriška ulica 57
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjan Tomaž, Ljubljana,
Goriška ulica 57, in Drganec Ana, Ljubljana, Bilečanska ulica 2, vstopila 4. 2. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kocjan Tomaž, ki zastopa družbo brez
oejitev, in prokuristka Drganec Ana, imenovana 4. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
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50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne
dejavnosti;
9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Rg-400818
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00462 z dne 24. 2. 1999 pod št. vl.
1/31600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380516
Firma: KONE, proizvodnja in prodaja
dvigal, tekočih stopnic in naprav za parkiranje avtomobilov, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: Kone, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Brnčičeva 5
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
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Ustanovitelj: Kone Sowitsch Aktiengesellschaft, Dunaj, Avstrija, Forchheimerg.
34, vstopil 18. 12. 1998, vložil 10,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Malovrh Drago, Velenje, Koroška
8/a, in prokurist Oppitz Christian, Dunaj,
Avstrija, Saileraeckergasse 28/11 imenovana 18. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 24. 2. 1999: 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovno, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-400822
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00667 z dne 16. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GOTIS, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Grosuplje, Ponova vas 6b,
sedež: Ponova vas 6b, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/22250/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5878012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Koželj Vida, Šmarje Sap, Adamičeva cesta 5, imenovana 4. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 16. 2. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 60240
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 2. 1999.
Rg-400827
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00845 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa DIMNIKCOBAU, nepremičnine in inženiring, d.o.o., sedež: Resljeva 30,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31512/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnilni sklep Srg 175/99 – zaradi uskladitve dejavnosti z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 136468
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 5510
Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih
prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,

d.n.; 6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9000 Odstranjevanje odpadkov in
odplak; druge dejavnosti javne higiene;
9005 Druge dejavnosti javne higiene; 9303
Pogrebna dejavnost; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Rg-400833
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00079 z dne 23. 2. 1999 pri subjektu
vpisa JOS STANKO & CO, posredništvo,
prevoz, trgovina, d.n.o., sedež: Ulica bratov Učakar 128, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27347/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5931690
Sedež: 1000 Ljubljana, Igriška 5
Dejavnost, vpisana 23. 2. 1999: 5522
Dejavnost kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.
Rg-400838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05924 z dne 19. 2. 1999 pri subjektu
vpisa RJM, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem, zastopanje,
posredovanje, uvoz in izvoz, d.o.o., Brnčičeva 21, Ljubljana, sedež: Brnčičeva
21, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža in akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5515629
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 12.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
3. 2. 1999.
Rg-400839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00522 z dne 19. 2. 1999 pri subjektu
vpisa GRADIUM, storitve, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 15, sedež: Preglov trg
15, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23971/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5793815
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šebenik Barbara, razrešena 27. 1.
1999; direktor Madjar Ante, Ljubljana, Runkova 2, imenovan 27. 1. 1999.
Rg-400840
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06756 z dne 17. 2. 1999 pod št. vlož-
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ka 1/31565/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 135179
Firma: MZ BIRO ROIĆ IN KOVAČ,
d.n.o., projektiranje, inženiring in storitve
Skrajšana firma: MZ BIRO ROIĆ in KOVAČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Roić Zdenko, Ljubljana,
Bratovševa ploščad 1, in Kovač Marija, Ljubljana, Celovška 181, vstopila 17. 11. 1998
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Roić Zdenko in prokuristka Kovač
Marija, imenovana 17. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7260 Druge računalniške dejavnosti, 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-400842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00509 z dne 3. 3. 1999 pod št. vložka
1/31628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1380621
Firma: LAUDER-TRADE, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: LAUDER-TRADE,
d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 371
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Šifrer Maja, Ljubljana, Dolenjska c. 371, vstopila 26. 1. 1999, vložila
2,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šifrer Maja, imenovana 28. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1999: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
4521 Splošna gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-

Št.

60-61 / 30. 7. 1999 / Stran 3915

datno opremo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52473
Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 8531
Socialno varstvo z nastanitvijo.
Rg-400845
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07472 z dne 3. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MK LIGHT SOUND, podjetje za
elektroniko in računalniško, informatiko, d.o.o., Ljubljana, sedež: Litijska 31,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/08219/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5409004
Sedež: 1270 Litija, Zgornji Hotič 2B
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Karov Mice, vložil
1,260.000 SIT, in Karov-Žižek Darinka, oba
iz Ljubljane, Červanova 8, vstopila 11. 8.
1990, vložila 840.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.
Rg-400848
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02986 z dne 8. 3. 1999 pri subjektu

vpisa BELUPO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Dvoržakova 6, Ljubljana, sedež: Dvoržakova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25715/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5860334
Dejavnost, vpisana 8. 3. 1999: 2441
Proizvodnja farmacevtskih surovin; 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
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debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
25. 5. 1998.
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Rg-400853
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07518 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa REKO, d.o.o., Podjetje za storitve,
zastopanje, upravljanje in trgovino, Ljubljana, sedež: Parmova 39, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/14854/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deležev in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5552184
Osnovni kapital: 5,103.000 SIT
Ustanovitelji: Korenčan Renato, vložil
4,881.928 SIT, ter Korenčan Pavla in Korenčan Matjaž, vsi iz Ljubljane, Rožanska 1,
vstopili 20. 1. 1992, vložila po 110.536
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 12. 1998.
Rg-400855
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00866 z dne 12. 3. 1999 pri subjektu
vpisa MASS, proizvodnja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana, Gornji trg 31, sedež: Gornji trg 31, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07562/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5386438
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
152/VII.
Rg-400857
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00936 z dne 15. 3. 1999 pri subjektu
vpisa STUDIO MARKETING J. WALTER
THOMPSON, raziskovanje, svetovanje in
oblikovanje tržnih komunikacij in izdelkov, Ljubljana, d.o.o., sedež: Vojkova 74,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31109/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1318985
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 50.
Rg-400885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03822 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ORION LTD, podjetje za gostinstvo,
turizem in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Prušnikova 106, sedež: Prušnikova 106, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/16132/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5573335
Osnovni kapital: 277,941.088 SIT
Ustanovitelj: Atractor Project Management LTD, Lydbrook House Lydbrook, Lydbrook GL 17-9 NN, vstopil 24. 10. 1997,
vložil 246,455.909 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 6. 1998.
Rg-400887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03873 z dne 10. 12. 19998 pri subjek-

tu vpisa ALTEK, podjetje za inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Tržaška
126, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06479/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5358809
Sedež: 1000 Ljubljana, Komenskega 26.
Rg-400888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03942 z dne 14. 12. 1998 pri subjektu vpisa HANSA TRADE, trgovina in zastopstva, d.o.o., sedež: Ogrinčeva 17,
1113 Ljubljana, pod vložno št.
1/14105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5571880
Sedež: 1215 Medvode, Golo brdo
172.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1998.
Rg-400891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04519 z dne 3. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BB MARCA TRADE, uvoz-izvoz,
d.o.o., Celovška 87, Ljubljana, sedež:
Celovška 87, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/05926/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5353009
Firma: BBMC, informacijske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: BBMC, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 7. 1998.
Rg-400898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06412 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa MARS MUSIC, trgovina in storitve,
d.o.o., Gradišče 8, Ljubljana, sedež: Gradišče 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28952/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Porenta Lisica Barbara, Ljubljana,
Gradišče 8, imenovana 4. 11. 1998.
Rg-400905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06435 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa ŽŠ, d.o.o., družba za trgovino in
storitve, sedež: Kamniška 22, 1240
Šmarca, Kamnik, pod vložno št.
1/30086/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, dejavnosti, zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1201603
Firma: LIPA SPED, družba za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIPA SPED, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 16
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jereb Florijan, razrešen 4. 11. 1998;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
direktor Kuzman Darko, Ljubljana, Ul. Ane
Ziherlove 4, imenovan 4. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1998: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 11. 1998.
Rg-400906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06440 z dne 14. 12. 1998 pri subjektu vpisa PACUKI, d.o.o., trgovina in servis
za elektroniko, Trg oktobrske revolucije
15, Ljubljana, sedež: Trg oktobrske revolucije 15, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02865/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, naslova sedeža in ustanoviteljev, spremembo in uskladitev dejavnosti ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5306515
Firma: PACUKI, trgovina in servis za
elektroniko, d.o.o.
Skrajšana firma: PACUKI, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev
trg 12
Ustanovitelja: Kisovec Janez-Ivan, izstopil 27. 10. 1998; Kisovec Dušan, Ljubljana, Linhartova cesta 62, in Kos Mojca, Dol
pri Ljubljani, Videm 6, vstopila 27. 10.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kisovec Janez-Ivan, razrešen 2. 11.
1998; direktorica Kos Mojca, imenovana
27. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2852
Splošna mehanična dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Druga popravila, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 11. 1998.
Rg-400912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06492 z dne 10. 12. 1998 pod št. vložka 1/31335/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339648
Firma: DDB, investicije in upravljanje
z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DDB, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vižmarska
pot 38
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelja: Boršić Dušan in Boršić
Darija, oba iz Ljubljane, Vižmarska pot 38,
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vstopila 26. 10. 1998, vložila po
1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boršič Dušan, imenovan 26. 10.
1998.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje

stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-400914
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06781 z dne 3. 12. 1998 pod št. vložka 1/31297/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1353225
Firma: CENTER AVTO, trgovina in servis, d.o.o.
Skrajšana firma: CENTER AVTO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Center Ljubljana, trgovsko
podjetje, d.d., Ljubljana, Letališka 1, vstopil
16. 11. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sekirnik Igor, Kamnik, Groharjeva 12,
imenovan 16. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 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 kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov 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 široke porabe.
Rg-400917
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06082 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IZI, d.o.o., inženiring za izgradnjo,
sanacijo in opremo objektov Bratovževa ploščad 38, 1000 Ljubljana, sedež:
Bratovževa ploščad 38, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06917/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljice s temile podatki:
Matična št.: 5374847
Ustanovitelj: Baus Janja, izstopila
20. 12. 1995, Baus Izidor, Ljubljana, Primožičeva 1, vstopil 20. 12. 1995, vložil
1,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-400919
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03828 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31413/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča prenos sedeža iz OS v Kopru –
spremembo sedeža, ustanoviteljev, zastopnika in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5869161
Firma: ROYAL INTERIER – trgovina in
zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ROYAL INTERIER,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zrim Jose in Sever Jasna,
izstopila 5. 3. 1997, Veršič Marija, vložila
1,200.000 SIT, in Veršič Mitja, vložil
300.000 SIT, oba iz Ljubljane, Idrijska ulica
22, vstopila 22. 9. 1994, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Veršič Mitja, razrešen 5. 3. 1997;
direktorica Veršič Marija, imenovana 5. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpsiana 5. 1. 1999: 4543
Oblaganje tal in sten; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Kopru, pod št.
reg. vložka 1/04849/00.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1997.
Rg-400922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02362 z dne 29. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PRO-92, podjetje za informacijski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ul.
bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02585/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo deležev, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5300967
Ustanovitelji: Hajdinjak Lučka in Hajdinjak Ladislav, oba iz Ljubljane, Ul. bratov
Babnik 87, vstopila 12. 10. 1989, vložila
po 450.000 SIT, ter PRO-92, Ljubljana,
Ul. bratov Babnik 10, vstopil 26. 4. 1996,
vložil 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 29. 1. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1998.
Rg-400923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05205 z dne 5. 1. 1999 pri subjektu
vpisa STIL EXPORT–IMPORT, podjetje za
proizvodnjo in blagovni promet, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25134/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5640148
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
130
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
zastopniku Kovač Marjanu, ki je bil razrešen
8. 9. 1998.
Rg-400925
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05364 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu
vpisa LM ERICSSON INTERNATIONAL
AB, predstavništvo Ljubljana, sedež: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5879191
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 3.
Rg-400930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06601 z dne 5. 1. 1999 pod št. vložka
1/31412/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matiča št.: 1352946
Firma: TVIS - TIG, družba za storitve,
svetovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TVIS - TIG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Levčeva ulica 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji. Milovanović Petar, Mengeš, Levčeva ulica 15; Marolt Slavko, Ljubljana, Brodarjev trg 6, in Muminović Mehdin, Ljubljana, Bohoričeva ulica 28, vstopili
11. 11. 1998, vložili po 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Milovanović Petar, imenvoan 11. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2852 Splošna mehanična dela; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblagajne tal in sten; 4544 Sobosli-
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karska in steklarska del; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024 Cestni
tovorni promet; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-400939
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07295 z dne 18. 1. 1999 pod št. vložka 1/31465/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358600
Firma: FIDEX, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FIDEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Pod gozdom
Cesta IV 2/A
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Rogale-Kovačević Jožica, Grosuplje, Jurčičeva cesta II 14, vstopila 21. 12. 1998, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rogale-Kovačevič Jožica, imenovana 21. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgvoina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno in tržnicah in stojnicah; 5540
Točenje pijač in napitkov.
Rg-401460
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00928 z dne 31. 3. 1999 pod št. vložka 1/31742/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1381261
Firma: IDC TEL, Podjetje za komunikacijske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IDC TEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Uraničeva 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Garvanović Damir, Ljubljana, Ulica bratov Babnik 12, in Justinek Po-

Št.

60-61 / 30. 7. 1999 / Stran 3919

lonca, Ljubljana, Uraničeva 18, vstopila
21. 12. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Garvanović Damir in Justinek Polonca, imenovana 21. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo 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 debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina 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; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 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 kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401465
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01175 z dne 29. 3. 1999 pod št. vložka 1/31733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1399349
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Firma: RH PLUS, storitve in gostinstvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: RH PLUS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jesihov štradon 56
osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bricelj Karol, Ljubljana, Pod
Jelšami 17, vstopil 25. 3. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brazda Boštjan, Šempas 88, imenovan 25. 3. 1999.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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 rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
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 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo 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 debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
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Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo 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 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-

stov; 6024 Cestni tovorni promet; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Rg-401470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00929 z dne 23. 3. 1999 pod št. vložka 1/31716/00 vpisalo v sodni register tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št.: 1381270
Firma: COLOPLAST A/S, HOLTEDAM 1, 3050 HUMLEBAEK, Podružnica
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1210 Ljubljana–Šentvid, Prušnikova 1
Ustanovitelj: I. Coloplast A/S, Humlebaek, Holtedam 1, vstopil 25. 1. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kramarič Milan, Ljubljana, Medenska cesta 95, imenovan 25. 1. 1999, zastopa podružnico kot njen vodja.
Dejavnost, vpisana 23. 3. 1999: 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-401477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00975 z dne 18. 3. 1999 pri subjktu
vpisa EMONAPROJEKT, projektiranje in
inženiring, d.o.o., sedež: Tržaška 204,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5768730
Osnovni kapital: 3,700.000 SIT
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Ustanovitelja: Martinjak Milena, vstopila
24. 5. 1993 in Martinjak Izidor, vstopil
13. 11. 1997, oba iz Ljubljane, Tržaška cesta 204a, vložila po 1,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Martinjak Izidor, razrešen 19. 2. 1999 kot direktor in imenovan za zastopnika, ki zastopa družbo kot izvršni direktor, in direktorica
Martinjak Milena, imenovana 19. 2. 1999.
Dejavnost, izbrisana 18. 3. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 2. 1999.
Rg-401483
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00978 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ELSINCO, prodaja elektronskih
aparatov, d.o.o., Ljubljana, sedež: Slovenska 56, 1000 Ljubljana, pod št. vložka 1/29404/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1196758
Sedež: 1000 Ljubljana, Dalmatinova 2.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žlogar Ivica, razrešen 24. 2. 1999;
Lewitsch Franz, Dunaj, Tolstojgasse 25, razrešen 24. 2. 1999, razrešen kot prokurist
in imenovan za direktorja.
Rg-401485
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00921 z dne 9. 3. 1999 pri subjektu
vpisa ROST, Trgovsko servisno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Valjavčeva 18, sedež:
Valjavčeva 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/22093/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov
in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5728673
Firma: ROST, Trgovsko servisno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ROST, d.o.o.
Sedež: 1108 Ljubljana, Ižanska c.
282
Ustanovitelji: Kogoj Matjaž, izstop 26. 1.
1999; Tomažin Matjaž, Ljubljana, Klopce 2
in Tomažin Tanja, Ljubljana, Ižanska 44 E,
oba vstop 26. 1. 1999, vložek: vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kogoj Matjaž, razrešen 26. 1. 1999 in direktor Tomažin Matjaž, Ljubljana, Klopce 2,
imenovan 26. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1999: 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
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drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov
in zelenih športnih površin; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in
drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja
papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih
cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno
valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava železa, jekla, proizvodnja
ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih
členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme

za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in
popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za
invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen 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 Proizvodnja metel in krtač;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč
in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 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 vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 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 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
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Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, 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, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
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drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 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 kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, 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 stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje 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); 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 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 bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 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;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8520 Veterinarstvo; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost 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; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
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sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 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.
Rg-403258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02676 z dne 7. 6. 1999 pri subjektu
vpisa SRP, Družba za prestrukturiranje
in upravljanje podjetij, d.d., sedež: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča začetek redne likvidacije, spremembo firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5908345
Firma: SRP, Družba za prestrukturiranje in upravljanje podjetij, d.d. – v likvidaciji
Skrajšana firma: SRP, d.d., Ljubljana –
v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Walters Richard in Cvek Nadja, razrešena 1. 5.
1999; likvidacijska upraviteljica Cvek Nadja, Ljubljana, Metoda Mikuža 12, imenovana 1. 5. 1999.
Začetek redne likvidacije na podlagi
sklepa skupščine z dne 23. 4. 1999.
Rok za prijavo terjatev je 3 mesece od
objave sklepa v Uradnem listu RS.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 7450/97
Rg-403
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba AMBROŽIČ TEAM, vodovodne
in klima inštalacije, d.o.o., Brezovica pri
Ljubljani, Gornja pot 5, reg. št. vl.
1/08745/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 12.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ambrožič Tomaž, Gornja
pot 5, Brezovica pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,508.000 SIT v celoti prenese na Ambrožič Tomaža.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
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sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1999
Srg 961/99
Rg-404
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LAMPINA, d.o.o., Spodnje Pirniče
18d, Medvode, reg. št. vl. 1/06206/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 2. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Širme Marko, Sp. Pirniče 18d, Medvode, Širme Jurij, Muljava 5,
Mengeš in Einfalt Vesna, Zbilje 93, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 1,507.000
SIT, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital družbe v
znesku 1,507.000 SIT, glede na osnovne
vložke ustanoviteljev razdeli na tri tretjine,
od katerih pripada vsakemu družbeniku ena
tretjina.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 1999
Srg 3590/99
Rg-405
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ITRA, trgovina na debelo in drobno,
Domžale, d.o.o., Ljubljanska ul. 76, reg.
št. vl. 1/06545/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 6. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marn Petrinja, Brezje
pri Dobu 3, Brezje pri Dobu, z ustanovitvenim kapitalom 1,502.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila katerihkoli morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 1999
Srg 3109/99
Rg-406
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TIRGRAD, Gradbene storitve, d.o.o.,
Robbova 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/25950/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 9. 6.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Bahnbau Wels Gesellschaft m.b.h., Gruenbachplatz, Wels, Avstrija,
z
ustanovitvenim
kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila katerihkoli morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 1999
Srg 7510/98
Rg-408
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba UNIRENT, rent-a-car, trgovina
in transport, d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 17, reg. št. vl. 1/10382/00, preneha
po po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju I D 653/97-5 z dne
9. 12. 1998 Dernovšek Lidija, Ulica Jana
Husa 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8,000.000 SIT, ki prevzema obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v celoti na Dernovšek Lidijo, Ulica Jana Husa
17, Ljubljana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o
gospodarskih družbah dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 1999

SLOVENJ GRADEC
Srg 510/98
Rg-444
Družba KEIJ, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., reg. št. vl. 1/4997-00,
katere družbenika sta Kladnik Irma in Kladnik Jožef, po sklepu skupščine z dne
26. 1. 1999 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Irma in Jožef Kladnik, Meža 40, Dravograd.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 2. 1999
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-6/99
Ob-8863
Upravna enota Celje, z dnem izdaje te
odločbe prejme v hrambo spremembe in
dopolnitve statuta, vpisanega v evidenco statutov sindikatov dne 26. 5. 1993 pod zap.
št. 78, z nazivom spremembe in dopolnitve pravil sindikata Gozdnega gospodarstva Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: sindikat Gozdno gospodarstvo Celje in sedežem: Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.
Matična številka: 5369215.
Št. 02801-5/99
Ob-8867
Upravna enota Celje, z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisanega v evidenco statutov sindikatov dne 29. 6.
1999 pod zap. št. 198/99 z nazivom statut sindikata Vrvica Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom:
sindikat Vrvica, tovarna trakov in okraskov
Celje in sedežem: Kosova ulica 14, 3000
Celje.
Matična številka: 5181399.
Št. 02801-4/99
Ob-8868
Upravna enota Celje, z dnem izdaje te
odločbe prejme v hrambo statut, vpisanega
v evidenco statutov sindikatov dne 29. 6.
1999 pod zap. št. 197/99, z nazivom pravila sindikata Srednje zdravstvene šole
Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: sindikat Srednje
zdravstvene šole Celje in sedežem: Ipavčeva 10, 3000 Celje.
Matična številka: 1228668.
Št. 024-4/99-143
Ob-8869
Pravila sindikata ZSSS sindikat delavcev kmetijstva in živilske industrije, sindikat Kmečke zadruge Brežice, Pod obzidjem 39, Brežice, sprejeta na zboru članov dne 18. 4. 1997 se hranijo pri Upravni
enoti Brežice.
Pravila so vpisana v evidenčni knjigi pravil, oziroma statutov Upravne enote Brežice, pod zap. št. 3/99 dne 29. 6. 1999.
Št. 02400/0004/99 0104 DN Ob-8870
Upravna enota Žalec sprejme v zadevi
02400/0004/99 0104 DN, v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco statutov
sindikatov z dnem 8. 7. 1999, pod zap. št.
77, z nazivom pravila sindikata družbe
MIK Prebold, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, in sicer z imenom: sindikat delavcev Tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije, sindikat družbe MIK
Prebold, s sedežem Trg 8, 3312 Prebold.
Št. 02801-3/99
Ob-8871
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisanega v evidenco statutov sindikatov dne 23. 6.
1999 pod zap. št. 196/99 z nazivom: pra-
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vila sindikata Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Podružnica Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata, z imenom: sindikat Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Podružnica Celje in sedežem: Ljubljanska 1/a,
3000 Celje.
Matična številka: 1185896.
Št. 024-3/99
Ob-8872
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gospodarstvo z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo pravila sindikata Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Enota Zdravstveni dom Tolmin.
Pravila so vpisana v evidenco z dne 2. 7.
1999 pod zap. št. 36, z nazivom pravila o
delovanju enote sindikata Fides.
Pravila so vpisana na zahtevo pooblaščene osebe sindikata Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Enota
Zdravstveni dom Tolmin, s poslovnim sedežem v Tolminu, Prešernova 6.
Št. 028-12/99
Ob-8873
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za občo
upravo z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 12. 7. 1999 pod zap. št.
255, z nazivom “pravilnik sindikata delavcev Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o.”, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z imenom: Sindikat delavcev
Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., matično številko: 1159810 in sedežem: Mala ulica 5,
Ljubljana.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 32/99-11
S-8601
To sodišče je dne 15. 7. 1999 s
sklepom opr. št. St 32/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gradbeni finalist
– Finalni podi, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Maribor, Smetanova 75.
Odslej se firma glasi Gradbeni finalist –
Finalni podi, zaključna dela v gradbeništvu,
d.o.o., – v stečaju, Maribor, Smetanova 75.
Za stečajnega upravitelja je določen Mitja Zagrajšek, dipl. ek., stan. Pregarčevih
26, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 10. 1999 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 15. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 1999
St 4/99-6
S-8603
1. Z dnem 19. 7. 1999 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom KEP
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Plese 1.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, dipl. ek., Ulica ob progi 53,
Murska Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika se poziva, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev po tej
objavi.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 10. 1999 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko naslovnega
sodišča dne 19. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 7. 1999
St 8/97
S-8608
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Nova Vozila Gorica,
d.o.o., Šempeter – v stečaju, izven naroka dne 20. 7. 1999 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi 6. 9. 1999 ob 8.30
v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko ogledajo vsak delovni dan med 8. in
16. uro v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 7. 1999
St 11/99-5
S-8609
To sodišče je na seji senata dne 20. 7.
1999 pod opr. št. St 11/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom TENS
Tovarna elektronskih naprav in spajkalnikov, d.o.o., Podbevškova ulica 4, Novo mesto, se začne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
TENS Tovarna elektronskih naprav in spajkalnikov, d.o.o., Podbevškova ulica 4, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 7. 1999
St 10/98
S-8611
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Tamiz, d.d., Mengeš – v
stečaju za dne 8. 9. 1999 ob 12.30 v sobi
368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
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uradnimi urami, to je v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 1999
St 41/98
S-8771
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 41/98 sklep v
skladu z določili 59. člena ZPPSL z dne
7. 7. 1999:
I. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom Smreka, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Gornji Grad, Podsmrečje
20 in njegovimi upniki; sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 7. 7. 1999.
II. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
1. razred: poplačilo v višini 20% terjatve
v roku enega leta po potrjeni pravnomočni
prisilni poravnavi z obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere,
2. razred: poplačilo v višini 100% terjatve v roku petih let po potrjeni pravnomočni
prisilni poravnavi z obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere,
3. razred: cediranje terjatev v lastniške
deleže,
4. razred: avansi, ki se izplačajo z izdobavami blaga,
5. razred: reprogram obstoječih kreditnih
obveznosti (terjatve z ločitveno pravico) v dolgoročne kredite pod ugodnejšimi pogoji.
III. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov v potrjeni prisilni poravnavi je sestavni
del tega sklepa.
IV. Upnik Mercator – Zgornjesavinjska
kmetijska zadruga, z.o.o., je dne 2. 6. 1999
podal izjavo o odpovedi ločitvene pravice iz
drugega odstavka 55. člena ZPPSL. Ta izjava je bila po notarju overjena 8. 6. 1999
in je sestavni del tega sklepa.
V. Seznam upnikom po razredih, katerih
terjatve niso bile prerekane z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in
rokov za njihovo poplačilo, je sestavni del
tega sklepa.
VI. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
VII. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
VIII. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
je postal pravnomočen dne 20. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 7. 1999
St 15/98
S-8772
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Cimos International, Avtomobilska industrija, d.d., Koper, Cesta Marežganskega upora 2, ki
bo dne 24. 9. 1999 ob 9. uri v sobi št.
135/I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tukajšnjega sodišča ter v stečajni pisarni
Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Mariboru med uradnimi urami
za stranke.
Upniki, ki so ali bodo o predlagani prisilni poravnavi glasovali pisno, naj poravnalne-
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mu senatu pošljejo glasovnico z originalnim
podpisom in žigom skupaj z dokazom, da je
vlogo podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale tiste pisne glasovnice, ki bodo na senat prispele
najkasneje do konca glasovanja na naroku.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 7. 1999
St 37/99-16
S-8794
To sodišče je dne 2. 7. 1999 s sklepom
opr. št. St 37/99 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Baumueller
strojna, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Linhartova 11.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, dipl. ek., zaposlen pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3–5.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Nova kreditna banka, d.d., Maribor,
Vita Kraigherja 4,
2. ELKO Elektrokovina, Proizvodnja
elektromotorjev, črpalk in livarna Maribor,
d.o.o., Maribor, Tržaška 23,
3. Strojna, Tovarna strojev, d.d., Maribor, Linhartova 11,
4. T.R. Inženiring, trgovina in storitve,
d.o.o., Maribor, Tržaška 55,
5. predstavnik sveta delavcev Mirko
Kmetec.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko
naslovnega sodišča v Mariboru dne 2. 7.
1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 1999
St 3/99
S-8876
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
3/99 z dne 9. 7. 1999 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Ojstrica
Dravograd, trgovinska, d.d., Trg 4. julija
32, Dravograd, matična številka dolžnika,
50246117, šifra dejavnosti dolžnika,
52.110 ter odredilo imenovanje upniškega
odbora v sestavi:
– ERA – živila, d.d., Velenje,
– SKB banka, d.d., Ljubljana,
– Tkanina, d.d., Celje,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
– Mira Zajc, zaposlena pri dolžniku kot
delavski zaupnik.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Kristino Slavič, ekonomistko iz Slovenj Gradca, Stari trg 93.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

IV. Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 7. 1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 7. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 122-2/99-0016-4
Ob-8835
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8838
“Dom starejših občanov Grosuplje, 1290
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, razpisuje
delovno mesto
direktorja,
za dobo štirih let.
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja, določene z zakonom ter posebne
pogoje, določene v 56. in 69. členu zakona
o socialnem varstvu. Kandidat mora prijavi
priložiti program dela Doma in dokazila o
izpolnjevanju vseh z razpisom zahtevanih pogojev.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverto s
prijavo zapišite oznako “za razpis delovnega
mesta”. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri
obveščeni v 30 dneh od objave razpisa.
Dom starejših občanov Grosuplje
Št. 95/99
Ob-8581
Osnovna šola Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2, 1115 Ljubljana, razpisuje prosta
delovna mesta:
– asistentke – učiteljice razrednega
pouka s polnim delovnim časom,
– asistentke – učiteljice razrednega
pouka s polnim delovnim časom,
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– svetovalne delavke – pedagoginje
s polnim delovnim časom.
Delovna mesta so razpisana za določen
čas od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v
skladu s šolsko zakonodajo.
Kandidati naj oddajo prijave z ustrezno
dokumentacijo v 8 dneh po objavi.
OŠ Livada, Ljubljana

Ljubljana, Trg Republike 3, s pripisom “Prijava na razpis”.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
po končanem postopku.
Ekološko razvojni sklad Ljubljana

Št. 122/1-280/99
Ob-8582
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, Šmarje pri Jelšah, razpisuje na
podlagi sklepa sveta zavoda delovno mesto
direktorja.
Kandidati za direktorja morajo poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma upokojencev.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, Šmarje pri Jelšah, z oznako “Prijava na razpis”.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

Št. 41/99
Ob-8583
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
direktorja sklada.
Direktor bo odgovarjal za uspešno delovanje sklada, še posebej za: okoljsko in
finančno učinkovito dajanje posojil za projekte varstva okolja v smislu doseganja ciljev politike varstva okolja; maksimiranje
učinkov sklada v okoljskem in finančnem
smislu; zastopanje sklada zlasti proti posojilojemalcem, državnim organom, mednarodnim donatorjem in posojilodajalcem;
ocenjevanje predloženih projektov, ki
naj bi jih financiral sklad, vodenje služb
sklada.
Zahtevani pogoji:
– VII. stopnja izobrazbe ekonomske
smeri ali kombinacija tehnične in ekonomske smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja finančnega poslovanja v javni ustanovi, bančništvu ali podobni finančni ustanovi,
– reference pri vodenju manjše skupine,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– dobre komunikacijske sposobnosti.
Mandat direktorja traja štiri leta oziroma
do morebitnega statusnega preoblikovanja
sklada, kolikor do tega pride prej kot v štirih
letih. Po preteku mandata je lahko direktor
ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljite v 8 dneh
po objavi tega oglasa na naslov: Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o
javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu blaga

Št. 14/99
Ob-8691
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, faks
061/178-47-19.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: notranja oprema, nepomična in pomična; ocenjena vrednost
260,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev, Kardeljeva ploščad –
Mariborska ulica, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: januar 2000.
5.
Ministrstvo za znanost in tehnolgoijo

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nakup poslovnih prostorov za Center za socialno delo Koper, ocenjena vrednost 195,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: februar 2000–
maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: Center
za socialno delo Koper, Vergerijev trg 3,
direktorica
Marija
Perkovič,
tel.
066/272-530.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-8832
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.,
Toplarniška
19,
faks
061/142-37-15.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje vzdrževalnih
del na termoenergetskem objektu naročnika v letu 2000.
Ocenjena vrednost: 350,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: predvidoma 1. 1.
2000.
5. Morebitne druge informacije: pri predstavniku naročnika, Igorju Legatu, univ. dipl.
inž. str., tel. 061/140-50-80.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v
vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Ob-8697
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper.

Ob-8683
V javnem razpisu za nabavo avtoklava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59
z dne 23. 7. 1999, št. 1-168/99,
Ob-8006, na strani 3838, se 13. točka
pravilno glasi:
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 1999.
Veterinarska fakulteta
Popravek
Št. 333-13/1999
Ob-8728
V javnem naročilu za nabavo grobomrežastih tulcev za zaščito sadik gozdnega
drevja pred rastlinojedo divjadjo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
23. 7. 1999, Ob-8004, Št. 333-13/99,
se datum pod 7. točko pravilno glasi:
11. 8. 1999.
Zavod za gozdove Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-8586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Postojna, Rožna
ulica
10,
6230
Postojna,
faks
067/27-01-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil mesa in mesnih izdelkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga - mesa in mesnih izdelkov v letu 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna - tajništvo zavoda.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun 52200-603-30533 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, tajništvo
zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Doma
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10,
6230 Postojna.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30. 9. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 27. 8.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, 6230 Postojna, kontaktna oseba
Magda Ris, telefon 067/27-011 od 8. do
12. ure, faks 067/27-01-16.
16., 17.
Dom upokojencev Postojna
Ob-8587
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana, Služba za investicije, Trubarjeva 3, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Srednja šola za pomorstvo in Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– simulator ladijske strojnice,
– hitri reševalni čoln,
– osebna oprema za reševanje,
– samonapihljivi splav,
– meteorološka postaja - analogna,
– meteorološka postaja - avtomatska,
– komunikacije VHF,
– oprema ladijske ambulante,
– posebna softwerska oprema.
Dopolnitev opreme za dva ladijska
čolna:
– izvenkrvni motor,
– ostala dopolnilna oprema.
Variantne rešitve: so sprejemljive.
Delna ponudba je dopustna.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
skladno z najugodnejšo ponudbo.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za šolstvo in šport, služba za
investicije - tajništvo, Trubarjeva 3, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 23. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51410-603-30346 Srednje pomorske šole v Portorožu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do
30. 8. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6 - vložišče, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba - ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila in številko
objave. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 31. 8.
1999 ob 11. uri na lokaciji Ministrstva za
šolstvo in šport, Trubarjeva 5 (sejna soba
št. 95/III), Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del in
odpravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 90% 30 dni po dobavi
in 10% po integraciji opreme in usposabljanju učiteljev.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri odločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano razmerje med ponudbeno
ceno in kvaliteto ter druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo na informativnem dnevu, ki bo
23. 8. 1999 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, urad za šolstvo,
Trubarjeva 5, (sejna soba št. 95/III) in vse
ostale informacije na Ministrstvu za šolstvo in
šport, služba za investicije, Trubarjeva 3/VII.
Kontaktna oseba je Branka Abramović Piasevoli, svetovalka vlade (tel. 061/212-838).
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 30. 4. 1999 pod št.
403-9/99.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 392/99
Ob-8592
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Servis za protokolarne storitve,
Predoslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava tehničnega materiala po naslednjih skupinah:
I. elektroinstalacijski material,
II. svetila,
III. orodja in stroji
IV. vijačni material,
V. gradbeni material,
VI. pločevina in profili,
VII. drug tehnični material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave od septembra 1999 do decembra 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
virmansko
nakazilo
5.000 SIT na Servis za protokolarne storitve, ŽR št. 51500-637-53797, dav. št.
17484421.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, veljavnost 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,
– bližina ponudnika,
– finančna, tehnična in poslovna sposobnost,
– reference,
– dobavni roki,
– kvaliteta in cena.
Naročnik ni dolžan skleniti ponudbe z
najcenejšim ponudnikom.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega od razpisanih vrednosti, odvisno od dejanskih potreb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
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izbere nobenega ponudnika v primeru neustreznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z naročilom v hotelu Kokra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kontaktne osebe: Iztok Purič, Franc Jamšek,
Jože Poljak.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 6. 1999 pod št.
2/99, Ob - 5434.
Servis za protokolarne storitve,
Kranj
Št. 1092/99
Ob-8593
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 061/300-22-00, faks
061/134-35-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. dobava specialnega tovornega vozila, hidravličnega dvigala in izgradnja
nadgradnje pajek z naslednjimi zahtevami:
2.1. tip vozila – tovorno vozilo, odgon 2C, medosna razdalja 4185 mm,
šasija z enojno kabino, skupna nosilnost
10.000 kg, koristna nosilnost ca. 5.750 kg
(navaden keson), motor turbo diesel moči
do 180 KM, ovrednoten z ekološkimi točkami.
2.2. dodatna oprema: pnevmatski sedež za voznika, bočna zaščita za kolesarje,
ABS, blokada diferenciala, stropno okno,
ogrevana ogledala.
2.3. izdelava nadgradnje – pajek:
– izdelava pomožne šasije s podstavkom
avtodvigala,
– izdelava kovinskega platoja dolžine ca.
5.000 mm×2.480 mm.
Plato je prekrit z aluminijasto solzno pločevino 3/4 mm (z robom na koncu in v
sredini), na katerem se nahajajo 4 kosi varovalnih klad. Prednji in zadnji del je prekrit
z gumo debeline 10 mm na dolžini ca.
1.500 mm. Prednja stena višine ca. 800
mm,
– montaža dvigala za kabino vozila in izdelava vse potrebne hidro in elektroinštalacije (signalna oprema, števec obrat. ur),
– nabava in montaža 1 kosa podolgovate luči in 1 kos delovne luči na dvigalu in
zvočne opreme za vzvratno vožnjo,
– predelava izpušne cevi navzgor,
– nabava in montaža blatnikov z gumi
zavesicami,
– nabava in montaža zaboja za orodje,
– barvanje prednje stene v barvi kabine
in oprema v skladu s predpisi,
– priprava dokumentacije in atest,
– izdelava obese za avtomobile (križa).
2.4. dobava hidravličnega dvigala za
kabino vozila:
– dva kosa hidravličnih podaljškov do
7,2 m,
– upravljanje dvigala iz obeh strani,
– podporne noge razpona do 5,3 m,
– 6-funkcijski krmilni ventil,
– hidravlična črpalka,

– kavelj, cevi za priključitev in rezervar
za olje,
– moč dviganja:
– 3,5 m – ca. 2.400 kg,
– 5,2 m – ca. 1.600 kg,
– 7 m – ca. 1.150 kg,
– pridobitev zahtevane tehnične dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
90 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
90 dni po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ni
razpisne dokumentacije, dodatne informacije na naslovu: Javno podjetje Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana, tel. 061/300-22-00, faks
061/134-35-64.
(b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 27.
avgusta 1999 do 14. ure na naslov: Javno
podjetje Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg
5/II, nadstropje, Ljubljana, prevzemnica Mira Pustovrh, tel. 061/300-22-00, faks
061/134-35-64, vsak delovnik od 8. do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Parkirišča,
d.o.o., Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana, prevzemnica Mira Pustovrh, tel.
061/300-22-00, faks 061/134-35-64. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, z navedbo predmeta naročila “specialno vozilo – pajek”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. septembra
1999 ob 10. uri na naslovu: JP Parkirišča,
d.o.o., Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov izročijo komisiji
pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti dobave po javnem
razpisu za čas do izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definira ponudnik varianto.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla za dobavo specialnega tovornega vozila, dobavo in montažo hidravličnega dvigala
in izdelavo ter montažo nadgradnje. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pogoji po določilih 40. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) ponudbena cena,
b) reference ponudnika, garancija, sposobnost servisiranja ter zagotavljanja rezervnih delov za čas uporabe in izpolnjevanje
ekoloških standardov.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Javno podjetje Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana, tel.
061/300-22-00. Zapečatene ovojnice morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko objave javnega
naročila v Uradnem listu RS in z navedbo
predmeta naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
namera o naročilu ni bila objavljena.
17.
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.
Št. 3/99
Ob-8658
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema:
– konfiguracija za delovne postaje TIS:
15 kosov, 3,450.000 SIT (vsebuje 19%
DDV),
– konfiguracije za delovne postaje PIS:
36 kosov, 7,560.000 SIT (vsebuje 19%
DDV),
– programska oprema Office 2000: 51
kosov, 4,790.000 SIT (vsebije 19% DDV).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudba se izdela po sklopih ali v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,800.000 SIT – vključen 19% DDV.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
10. 9. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna
služba (kont. oseba Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999
od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 8. 1999 do
10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 v prostorih TET, d.o.o., ob 10.30.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 23. 8. 1999
od 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 1984/99
Ob-8741
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi ponovnega javnega razpisa brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: skladišče na Glavarjevi 14 v Ljubljani.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 10.000 tonofrekvenčnih
(MTK) sprejemnikov.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
d) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost razpisa je 85,000.000 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno naročanje z dobavo do 30 dni od
dneva naročila in za obdobje 1 leta po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je v roku 1 leta po podpisu pogodbe.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 6. 8. 1999 do 14.
ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za plačilo 10.000 SIT na
žiro
račun
Elektro
Ljubljana
št.
50102-601-90004.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 31. 8. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis - Ponudba za dobavo tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov-Ne
odpiraj!“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 9. 1999, ob
10. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska 56/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od
objave v UL RS.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energije brez stroškov kompenzacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od objave v Uradnem listu
RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v UL RS,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika oziroma njegovega podizvajalca,
– dokazilo o organizirani servisni službi v
Sloveniji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
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14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost (70% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference,
– standard ISO 9000.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače proizvajalce v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do13. 8. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen dne: 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4545 v UL RS, št. 43/99.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 142/99
Ob-8766
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto,
tel.
068/371-83-14,
faks
068/371-83-27.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto, Ragovska ulica 18,
s 3 enotami, razporejenimi v kraju Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago po skupinah, v
skupni orientacijski vrednosti 79,710.000
SIT:
I. mleko in mlečni izdelki: 10,790.000
SIT,
II. meso in mesni izdelki: 20,310.000
SIT,
III. ribe in ribji izdelki: 1,090.000 SIT,
IV. zmrznjeni izdelki: 1,120.000 SIT,
V. zamrznjena zelenjava: 2,130.000 SIT,
VI. kruh in pekovski izdelki: 11,320.000
SIT,
VII. pecivo: 6,010.000 SIT,
VIII. jajca: 670.000 SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine: 1,550.000
SIT,
X. domače sadje in zelenjava:
6,650.000 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava:
5,980.000 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi: 3,050.000
SIT,
XIII. konzervirana živila: 3,220.000 SIT,
XIV. osnovna živila: 2,670.000 SIT,
XV. splošno
prehrambeno
blago:
3,150.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zainteresirani ponudniki lahko predložijo ponudbe za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.
(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
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teresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
Ireni Mirtič.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 30. 7. 1999 do
vključno 23. 8. 1999 od 10. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu v višini 4.000 SIT na žiro račun naročnika, št. 52100-603-30421 – za razpisno
dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
30. 8. 1999 do 12. ure, prevzemnica Irena
Mirtič.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo predmeta naročila je potrebno poslati na naslov:
VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000
Novo mesto.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
12. uri na naslovu: VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 1. 9. 1999
ter ustrezno izjavo banke za odobritev izdaje garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa po dobavi
blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za dobo 12 mesecev.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 6. 9. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
a) kvaliteta in cena,
b) pestrost ponudbe,
c) dobavni roki,
d) plačilni roki.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago
samo v pismeni obliki na naslovu: VVO Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto,
faks 068/371-83-27.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
VVO Novo mesto

Ob-8768
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
061/13-10-094.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Piran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rabljeni motorni čoln, letnik 1989, pilotina s kabino, dolžine ca.
10 m, širine ca. 4 m, višine ca. 1,90 m,
moč motorja vsaj 130 KS, redno vzdrževan, ostale karakteristike v razpisni dokumentaciji.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
9. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, Irena Škorjanc, od 9. do 11. ure in od
13. do 15. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno 2. 8.
1999 proti dokazilu o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT je potrebno nakazati pred dvigom dokumentacije virmansko na žiro račun št. 50100-603-43666 z
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 23. 8. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, tajništvo, Irena Škorjanc.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 1999
ob 13. 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: sprejemljivo finančno zavarovanje resnosti ponudbe je brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi poziv, v znesku 5% od vrednosti javnega razpisa oziroma dela javnega razpisa, za katerega je ponudnik stavil ponudbo; trajanje veljavnosti
garancije: do 26. 9. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal za
dobavljeno blago v 30 dneh od dobave.
11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 8. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– ure delovanja motorja – 40%,
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– dodatna oprema – 15%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
– 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: eventualni ponudniki dobijo druge informacije vsak dan od objave javnega razpisa, na tel. 061/321-140 oziroma na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana.
16., 17.
CŠOD Ljubljana

– plačilni pogoji,
– ugodnost servisa,
– dobavni rok,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: dodatne informacije (samo v
pisni obliki), se dobijo na naslovu kot pod
1. točko.
16., 17.
Javno vodnogospodarsko podjetje
Kranj, d.d.

Št. 852
Ob-8769
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno vodnogospodarsko podjetje
Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-161, faks 064/242-495.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj, Mirka Vadnova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. tovorno vozilo, dvoosno, povišano podvozje, moč motorja minimalno
250 KM; nadgradnja tristransko prekucni zaboj BLIDSBERG;
2. tovorno vozilo, troosno, povišano podvozje, moč motorja minimalno
380 KM; nadgradnja zabojnik dumper
BLIDSBERG,
3. tovorno vozilo s podaljšano kabino in zabojnikom, skupne mase do
3,5 t.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
1. 13,000.000 SIT,
2. 17,500.000 SIT,
3. 3,500.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d.,
Mirka Vadnova 5, tel. 064/242-007, faks
064/242-495, v tajništvu podjetja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 6.000 SIT na ŽR
JVGP Kranj, št. 51500-601-10201.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d., Mirka Vadnova 5.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “ponudba – ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 8. 1999 ob 11. uri, sejna soba podjetja.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja in plačila so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena / naročnik ni dolžan
oddati naročilo ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno,
– dodatni popust,

Ob-8784
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za pralnico v DSO Logatec.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba D. Mlinar, Marjeta Treven,
tel. 061/741-270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko dvigne po predhodnem vplačilu 5.000
SIT na žiro račun 50110-630-810342, Občina Logatec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 9. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Logatec, Tržaška ulica 15, Logatec.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
naročila, in sicer: “Javni razpis – pralnica
DSO Logatec”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob
9. uri v prostorih Občine Logatec, Tržaška
15, Logatec, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (8. 9. 1999).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok dobave in montaže, garancije, servisna služba, reference, ugodnosti.
15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-8785
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme za kuhinjo v DSO Logatec.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
47,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba D. Mlinar, Marjeta Treven,
tel. 061/741-270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se
lahko dvigne po predhodnem vplačilu 5.000
SIT na žiro račun 50110-630-810342, Občina Logatec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 9. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Logatec, Tržaška ulica 15, Logatec.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – kuhinja DSO Logatec”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 9. 1999 ob
11. uri v prostorih Občine Logatec, Tržaška
15, Logatec, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: razvidno iz dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
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nja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (8. 9. 1999).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok dobave in montaže, garancije, servisna služba, reference, ugodnosti.
15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 73/99
Ob-8773
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, faks 133-02-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: naprava za čiščenje filmov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se mora potegovati za celotno naročilo.
(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: Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 38,
Ljubljana, 4. nadstropje, soba št. 65, Marjan Rozman, na podlagi dokazila o vplačilu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 13. avgusta
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 virmanskim nalogom ali položnico, na žiro račun
št. 50100-603-403290, s pripisom “razpisna dokumentacija“.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je
potrebno predložiti do 19. avgusta 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Slovenska kinoteka,
Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, 4. nadstropje, soba št. 65, Marjan Rozman. Ponudbe morajo biti v zaprtih ovitkih z naslovom naročnika, označenih z napisom: “Ne
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odpiraj, ponudba - Ponudba za razpis za
napravo za čiščenje filmov.” Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan polni naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. avgust 1999 ob 14. uri, Slovenska kinoteka Ljubljana, Miklošičeva cesta 38,
Ljubljana, 4. nadstropje, soba št. 65.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
javnega razpisa, veljavna do podpisa pogodbe in izročitve 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 spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna in pravilnikom o spremembah 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 pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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 oddajo 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, navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Marjan
Rozman, ki mu pisna vprašanja lahko sporočite na faks 133-02-79.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 2. 7. 1999 pod št.
68/99, Ob-1647.
Slovenska kinoteka
Št. 096-31/99
Ob-8783
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, faks
061/125-66-92.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
a. osebni računalniki - 400 kosov
(2 skupini: 360 in 40 kosov),
b. mrežni strežniki - 18 kosov (3
skupine: 10, 7 in 1 kos),
c. prenosni računalniki -19 kosov
(2 skupini: 5 in 14 kosov),
d. laserski tiskalniki - 80 kosov,
e. mrežni strežniki združljivi s HP
9000 - 14 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj lahko da ponudbo samo za posamezen
sklop (a. - e.), za osebne računalnike (a.) in
mrežne strežnike (b.) ter tudi za posamezno
skupino.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
a. 89,000.000 SIT,
b. 31,000.000 SIT,
c. 10,000.000 SIT,
d. 8,000.000 SIT,
e. 15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
a. osebni računalniki (1. skup.
75,000.000 SIT, 2. skup. 14,000.000
SIT),
b. mrežni
strežniki
(1.
skup.
10,000.000 SIT, 2. skup. 14,000.000 SIT,
3. skup. 7,000.000 SIT).
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek v novembru 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, centrala Ljubljana, sektor za kadrovske in splošne naloge, Tržaška 16,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 8. 1999 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 9. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana,
(vložišče).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
ocenjene vrednosti opreme, ki je predmet
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi opreme, rok najmanj 15 dni.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti ponudbe (najmanj do 21. 11. 1999
za opremo iz 1. skupine pod a. in najmanj
do 21. 10. 1999 za ostalo opremo).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): popolnost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
druga merila (cena, reference, servis in višje tehnične lastnosti) - kot v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: podrobnejše informacije o na-
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ročilu lahko ponudniki pridobijo na naslovu naročnika ali po telefonu št.
061/17-74-234.
16., 17.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Št. 11/2-124/99
Ob-8801
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
061/133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava merilnih inštrumentov za ATM: širokopasovni analizator
protokolov.
c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
4. Datum dobave: oktober 1999.
5. Datum zaključka dobave: januar
2000.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu sektorja za investicije, 3.
nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 300.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih od
8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti potrdilu o
plačilu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki
so sodelovali že pri razpisu, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3639.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudniki predložijo davčno in matično številko.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 30. 8. 1999 do vključno 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v tajništvu sektorja za investicije, 3. nadstropje poslovne
stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 30. 8. 1999 v
sobi št. 801 v 8. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 5% od ocenjene vrednosti naročila,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
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– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni, ponudbene cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
1. Vrednost ponudbe z morebitnim
popustom: ponudnik z najnižjo ceno dobi
70 točk, ostali pa po procentualnem odstopanju.
2. Tehnične prednosti: ponudnik, ki
ponudi opremo z največ tehničnimi prednostmi dobi 15 točk.
3. Izpolnjevanje tehničnih zahtev: ponudnik, ki ponudi opremo, ki izpolnjuje vse
tehnične zahteve (2.4.1.2., 2.4.2.2. in
2.4.3.2) dobi 10 točk, ostali pa v skladu s
točkovanjem posameznih tehničnih zahtev.
4. Reference opreme (št. kosov, naročniki...): ponudnik, ki ponudi opremo z
najboljšimi referencami, dobi 5 točk, ostali
pa po procentualnem odstopanju manj.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: gre za ponovljen postopek pod enakimi pogoji, saj naročnik za ta sklop ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, ker
je po pregledu ponudb za ta sklop ostala le
ena popolna ponudba.
Prvotni javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3639.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-124/99
Ob-8803
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks
061/133-04-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in potisk bombažnih
izdelkov.
c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
č)
Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
4., 5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-

pisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu sektorja za marketing, Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, 4. nadstropje, soba 414.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so sodelovali že pri razpisu, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 68-69/98, Ob-7101.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno številko.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 19. 8. 1999 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, sektor za marketing ali oddajte
osebno v tajništvu sektorja za marketing,
Cigaletova 10, Ljubljana, 4. nadstropje, soba 414.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 1999 v
sobi št. 801 poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1,100.000 SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
naročnik bo pogodbeno vrednost del poravnal po posamezni dobavi na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila je 90 dni.
Ponudbene cene so fiksne. Avansov ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
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1. Vrednost ponudbe
ponder 0,60
2. Usposobljenost
ponder 0,10
3. Reference za tovrstna
dela
ponder 0,30
Ponudba, ki bo najbolj ustrezala merilu,
bo dobila največ točk, ostale pa odvisno od
ustrezanja merilu sorazmerno manj točk.
Dobljene točke pomnožimo s ponderji in
dobimo ponderirano vrednost merila v točkah. Na koncu seštejemo vsa ponderirana
merila v točkah in dobimo ponderirano ceno ponudbe v točkah. Najugodnejša bo ponudba, ki bo imela največ točk.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejša ponudba ne
šteje za najugodnejšo. Pri pregledu in ocenjevanju ponudbe sme naročnik zahtevati
od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripomorejo k pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: prvi neuspeli razpis za to naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne 9. 10.
1998, Ob-7101.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-8815
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c.
31,
Ankaran,
faks
066/527-185.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema upravne stavbe
Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje le za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,500.000 SIT brez davka.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-210, faks
066/527-185, I. nadstropje nad dvorano v
začasnih prostorih uprave.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 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: 24. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica An-
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karan, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-210, faks 066/527-185.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 1999, ob 11. uri v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje v
diagnostičnem centru.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o solventnosti, poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– in drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 10.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj),
– popolnost ponudbe skladno (izključitveni pogoj),
– ustreznost in kvaliteta materialov, površinskih 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 kompleksu naročnika,
– garancijski rok,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika
(npr. ugoden kredit ponudnika),
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Ob približno enakovredni kvaliteti in ponudbeni ceni ima prednost ponudnik:
– z višjim ponujenim nivojem kvalitete,
– z ugodnejšimi referencami in morebitnimi drugimi ponujenimi ugodnostmi.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega obsega naročila od razpisanega odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev.
16
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 18. 6. 1999 v Ur. l.
RS, št. 48, Ob-5095.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 4.4.1.2. 2951/99
Ob-8818
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/29-12-921.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v RS,
določene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko ca.
1,500.000 l, po standardu SIST 1011.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
85,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od podpisa pogodbe dalje
do porabe razpisane količine, z minimalno
količino enkratne dobave 1.000 l.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Materialno poslovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana, Gorazd Grbac,
od 10. do 12. ure vsak delovni dan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 6. 8. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virman na žiro
račun 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 9. 1999, do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Materialno poslovanje – tajništvo, Trg OF
6/I, 1506 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 10. uri, Ljubljana, Kolodvorska 11 – Steklena dvorana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo 60 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ponudnik registriran v RS, ostalo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
in tehnične zahteve za dodelitev naročila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Gorazd Grbac, tel.
061/29-12-58 vsak delovnik od 10. do
12. ure.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
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Št. 4.4.1.2. 2950/99
Ob-8819
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, tel. 061/29-12-921.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v RS,
določene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: antifriz koncentrat
ca. 45.000 kg, po standardu
ASTM-3306-94.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
50% dobave 1. 10. 1999, ostala količina
sukcesivno do 30. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Materialno poslovanje, Trg OF 6/I, Ljubljana, Gorazd Grbac,
od 10. do 12. ure vsak delovni dan.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 8. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – virman na žiro račun 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 9. 1999, do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Slovenske železnice, d.d.,
Materialno poslovanje – tajništvo, Trg OF
6/I, 1506 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 10. uri, Ljubljana, Kolodvorska 11 – Steklena dvorana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo 45 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ponudnik registriran v RS, ostalo v skladu z
razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 10. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
in tehnične zahteve za dodelitev naročila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba Gorazd Grbac, tel.
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061/29-12-58 vsak delovnik od 10. do
12. ure.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-8797
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacije na objektih v
RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) nakupi goriv za vozila s kreditno
kartico na bencinskih servisih –
200,000.000 SIT,
B) kurilno olje ekstra lahko –
200,000.000 SIT,
C) bencini in dizelsko gorivo –
23,000.000 SIT,
D) mazut – 50,000.000 SIT,
E) goriva za zračna plovila –
75,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za vsako posamezno vrsto blaga, vendar za celotno količino le-tega.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
548,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno 12 mesecev (1999/2000).
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kkont. oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 6. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 29/99), na račun št.
50100-637-55216.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 9. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS BO 29/99 – Naftni derivati”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
12. uri na naslovu Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.
9., 10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena,
– dobavni rok,
– odzivni čas prečrpavanja.
15.

16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena:
404-08-340/98 z 30. 10. 1998 (Uradni list
RS, št. 73/98).
Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 25, kont. oseba je Alojz
Venturini tel. št. 061/171-2154.
17.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 0048-308/5-99
Ob-8799
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
dobava prevoznih sredstev za potrebe
MNZ, in sicer:
1. sklop: belomodra patruljna osebna vozila, do 1.600 ccm,
2. sklop: belomodra patruljna osebna vozila, nad 1.800 ccm,
3. sklop: civilna patruljna osebna vozila
do 1.600 ccm,
4. sklop: civilna patruljna osebna vozila
od 1.600–1.800 ccm,
5. sklop: civilna patruljna osebna vozila
od 1.600–1.800 ccm, pogon 4×4,
6. sklop: civilna patruljna osebna vozila
od 1.800–2.000 ccm,
7. sklop: civilna patruljna osebna vozila
nad 2.000 ccm,
8. sklop: kombi furgon 1+2,
9. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
oseb 8+1,
10. sklop: intervencijsko vozilo večje
(5+4),
11. sklop: intervencijsko vozilo manjše
(4+2),
12. sklop: terensko vozilo s policijsko
opremo (modro) – petsedežno,
13. sklop: tovorni avto nosilnost 3.500
kg,
14. sklop: tovorno vozilo za prevoz 6
službenih konj,
15. sklop: priklopnika za prevoz službenih konj,
16. sklop: specialna zaprta vozila za prevoz službenih psov (3+3+6) do 2.500 ccm.
Vrsta, tehnične značilnosti in opis prevoznih sredstev, ki so predmet javnega naročila, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska količina prevoznih sredstev:
1. sklop: 25 kosov,
2. sklop: 2 kosa,
3. sklop: 7 kosov,
4. sklop: 17 kosov,
5. sklop: 4 kosi,
6. sklop: 2 kosa,
7. sklop: 1 kos,
8. sklop: 1 kos,
9. sklop: 1 kos,
10. sklop: 5 kosov,
11. sklop: 5 kosov,
12. sklop: 1 kos,
13. sklop: 1 kos,
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14. sklop: 1 kos,
15. sklop: 2 kosa,
16. sklop: 1 kos.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih količin po posameznih sklopih, glede na prioriteto, ceno in
razpoložljiva finančna sredstva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
prevoznih sredstev v celoti (sklopi od 1 do
16), za posamezne sklope ali za posamezno prevozno sredstvo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je za vse sklope v celoti (od 1 do 16) 265,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila,
ki se bodo morda oddajali posamično:
predmet oddaje so posamezna prevozna sredstva, v vrednosti od 2,500.000
SIT do 10,000.000 SIT za posamezno
sredstvo.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok za dobavo prevoznih sredstev
je 30. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki
Hlade.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT, virmansko, številka računa 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna št.
308-5-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 8. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1999 ob
9. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o dobavi prevoznih sredstev, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 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 od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
ustreznost operativnim potrebam, čas garancije, servisiranje in dobava rezervnih delov, servisna pokritost po regijah, dobavni
rok ter finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 44 točk, za ustreznost operativnim potrebam 15 točk, za čas
garancije 15 točk, za servisiranje in dobavo
rezervnih delov 10 točk, za servisno pokritost po regijah 8 točk, za dobavni rok 4
točke ter za finančno stanje ponudnika 4
točke.
Naročnik bo izbiral najugodnejše ponudbe za posamezno prevozno sredstvo.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 6, z dne 29. 1. 1999, Ob-567.
17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8820
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, kontaktna oseba Alma Židanek, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel. 178-35-56,
faks 178-35-77, soba 66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: javna ustanova Centar
za fiziatriju, rehabilitaciju i zdravstveni turizam “Mlječanica“, 79247 Međuvođe - Kozarska Dubica, Republika Srbska, Bosna in
Hercegovina.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet razpisa je oprema za
tehnično-tehnološko sanacijo centra za
fiziatrijo, rehabilitacijo in zdravstveni turizem.
Specifikacija opreme
Zap. Opis opreme
št.

Količina

Laboratorijska oprema
1. Biokemični analizator
1,
2. Avtomatski hematološki analizator 1,
3. Binokularni mikroskop
1,

Zap. Opis opreme
št.

4.
5.
6.
7.

Količina

Laboratorijska centrifuga
Koagulometer
Vodna kopel
Analitska tehtnica

1,
1,
1,
1,

Fizioterapija - elektroterapija
8. Laser
9. Interferenčna terapija
10. Aparat za vakumsko pritrjevanje
elektrod
11. Ultrazvok
12. Aparat - kombinacija galvanskih
in stimulacijskih tokov
13. Elektrostimulator
14. Aparat za elektroterapijo s
pomočjo diadinamskih tokov
15. Protibolečinski stimulator
16. Aparat za terapijo s pulzirajočimi
magnetnimi polji nizkih frekvenc
17. Aparat za limfno drenažo
18. Aparat - kombinirana terapija
19. Voziček za aparate - 4 police
20. Voziček za aparate - 3 police
21. Voziček za aparat za limfno
drenažo
22. Stimulator - dvokanalni
23. Stimulator
24. Stimulator - štirikanalni
25. Stimulator - dvokanalni
26. Aparat za zdravljenje
inkontinence

1,
3,
2,
3,
2,
2,
2,
3,
1,
1,
2,
4,
5,
2,
1,
2,
1,
1,
1,

Fizoterapija - hidroterapija
27. Kombinirana kad za kopeli,
podvodno, avtomatsko in
elektrogalvansko masažo
28. Štiricelična kad
29. Metuljčasta kad
30. Škotski tuš
31. Prostostoječa kad a
32. Prostostoječa kad b
33. Prostostoječa kad c
34. Dvigalo - prevozno (ambulift)

2,
2,
1,
1,
5,
5,
10,
1,

Fizioterapija - termoterapija
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Aparat za kratkovalovno terapijo 1,
Aparat za pripravo fanga, parafina 1,
Grelna komora - fangotherm
1,
Parafango 300 kg
1,
Transportni voziček
1,
Folija
1,
Nosilec za folijo
1,
Hydrotherm
1,
Toplotna obloga
10,
Toplotna obloga
20,
Toplotna obloga
10,
Fango obloga
1,
Pasterilizator
1,
Toplotna hladna obloga
12,

Fizioterapija - kineziterapija
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Terapevtska miza
Pregledna miza
Terapevtska miza - trodelna
Terapevtska miza - zidna
Mreža - stropni model
Kletka
Ogledalo - mobilno
Pully - 20 kg
Rehabilitacijska bradlja
Treadmill
Švedska lestev

2,
7,
2,
5,
3,
1,
5,
3,
3,
1,
4,
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Zap. Opis opreme
št.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Količina

Kotne stopnice
Uteži - peščene
Uteži - krom
Blazina
Blazina
Blazina
Blazina
Blazina
Stojalo za blazine
Blazina
Medicinska žoga - usnjena
Medicinska žoga - pvc
Gimnastična žoga
Dinamometer
Dinamometer
Valj
Polvalj
Goniometer
Vigorimeter
Ortopedski meter
Kladivce
Poster
Homoskelet
Terapevtski trak
Terapevtski plastelin
Terapevtski instrument
za trening prstov
Ura
Stojalo za telovadni pribor
Kolo za ramenske vaje
Ergometer
Ergo-step
Prosupinator
Model hrbtenice na podstavku

1,
2,
2,
1,
1,
1,
5,
5,
3,
15,
1,
1,
2,
2,
3,
10,
15,
14,
1,
30,
7,
7,
2,
1,
40,
5,
5,
1,
1,
7,
3,
1,
2,

Hospital
93. Negovalna postelja
94. Negovalna postelja
95. Električni dvižni mehanizem

3,
3,
2,

Oprema za pralnico
96.
97.
98.
99.

Avtomatski pralni stroj
Sušilni stroj
Likalno-sušilni stroj
Stroj za pranje perila

1,
1,
1,
1,

Oprema za kuhinjo
100. Parno konvekcijski aparat
- 10 posod

1,

Oprema vodooskrbe in ogrevanja
101. Klorator za kloriranje pitne vode 1,
102. Podvodna rotodinamična
črpalka iz nerjavečega jekla
2,
103. Centrifugalna črpalka
1,
104. Ploščni izmenjevalec
2,
105. Ploščni izmenjevalec
1,
106. Cirkulacijska črpalka
3,
107. Cirkulacijska črpalka
2,
108. Regulacijski ventil RV-3A
1,
109. Pogon s pripadajočo avtomatiko 1,
110. Regulacijski ventil RV-2A
1,
111. Pogon s pripadajočo avtomatiko 1.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj mora dobaviti celotno opremo.
č)
Ocenjena
vrednost
naročila:
110,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni začetek dobave: 1. 10. 1999.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni zaključek 5. 11. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
kontaktne osebe Alma Židanek, Peter
Skvarča, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-35-56, faks 178-35-77, soba 63.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 8. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro
račun
MEOR
številka
50100-637-56416 s pripisom “razpisna
dokumentacija za javni razpis“.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 31. 8. 1999 do 10.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5,
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
prevzemnik glavna pisarna, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, soba št. 2.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 31. 8. 1999 ob 11.30 na naslovu Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (3.
nadstropje, sejna soba), Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od celotne vrednosti projekta, velja dokler na javnem razpisu izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom
in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
posla, vendar pa največ 40 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal blago in storitve na osnovi zbirnega računa, ki
ga bo izvajalec izstavil naročniku. Izvajalec
bo izstavil zaključno situacijo po dobavljeni
opremi in opravljenih storitvah. Sredstva
bodo nakazana na ŽR izvajalca v roku 30
dni po predložitvi zaključne situacije in naročnikove potrditve o opravljenem delu.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje usposobljenosti na podlagi 4. in 5. člena, odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97 in št.
63/97),
– potrdilo, da vsa oprema ustreza standardom, ki so v Republiki Sloveniji v veljavi
oziroma jih Republika Slovenija priznava,
– reference in priporočila ponudnika na
področju ponudbe tovrstne opreme.
13.
14. Merila za dodelitev naročila:
– vrednost ponujene opreme in storitev
(do 5% pod okvirno vrednostjo projekta 10 točk, do 10% pod okvirno vrednostjo
projekta - 20 točk, nad 15% pod okvirno
vrednostjo projekta - 30 točk), maksimum:
30 točk,
– sofinanciranje projekta (sofinanciranje
ostalih sovlagateljev v višini do 10% - 5 točk,

v višini do 20% - 10 točk, nad 25% - 15
točk), maksimum: 15 točk,
– daljša garancijska doba (do 1 leto - 3
točke, do 2 let - 5 točk, nad 2 leti 10 točk)
ter servisiranje in dobava rezervnih delov
(do 7 let - 2 točki, do 10 let - 5 točk),
maksimum: 15 točk,
– cena, ki jo ponuja ponudnik, mora zajemati nabavo, prevoz in prevzem opreme s
strani končnega uporabnika (s tem da mora
biti jasno razvidno, kolikšna je cena posamezne od naštetih aktivnosti).
15., 16., 17.
Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
Ob-8796
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, kontaktna oseba Alma Židanek,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-35-56, faks: 061/178-35-77,
soba 66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Univerza v Sarajevu,
‘Poljoprivredni fakultet Sarajevo’, Zmaja od
Bosne 8, 7100 Sarajevo.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet razpisa je sanacija in
oprema laboratorija za kmetijsko mehanizacijo v izobraževalnem poligonu za
praktični pouk, Butmir pri Sarajevu.
Opis projekta:
– postavitev montažnega objekta, ki je
namenjen predvsem izobraževanju in predavanjem,
– postavitev dveh montažnih skladiščnih objektov, kjer se bo spravljala celotna
kmetijska mehanizacija za praktično delo,
– zagotovitev najnujnejše opreme (pohištvo) in pripomočkov za izvajanje pouka (diaprojektor, grafoskop...),
– zagotovitev kmetijskih strojev za izobraževanje študentov in opremo za delavnice (orodje).
Natančna specifikacija opreme bo znana 16. avgusta, takrat bo možen dvig razpisne dokumentacije.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:dobavitelj mora dobaviti celotno opremo.
č) Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni začetek dobave: 1. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni zaključek dobave 5. 11. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
kontaktni osebi Alma Židanek, Peter Skvarča, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-35-56, faks 061/178-35-77, soba 63.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 1999
do 5. 9. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun MEOR št. 50100-637-56416, s

Stran

3938 / Št. 60-61 / 30. 7. 1999

pripisom “razpisna dokumentacija za javni
razpis“.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 9. 1999 do 12.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5,
glavna pisarna, soba št. 2.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 9. 1999 ob 13.30 na naslovu Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (3.
nadstropje, sejna soba), Kotnikova 5, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od celotne vrednosti projekta, velja dokler na javnem razpisu izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom
in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
posla, vendar pa največ 40 dni po sklepu o
izbiri najugodnejše ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal blago in storitve na osnovi zbirnega računa, ki
ga bo izvajalec izstavil naročniku. Izvajalec
bo izstavil zaključno situacijo po dobavljeni
opremi in opravljenih storitvah. Sredstva bodo nakazana na ŽR izvajalca v roku 30 dni
po predložitvi zaključne situacije in naročnikove potrditve o opravljenem delu.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za ugotavljanje usposobljenosti na podlagi 4. in 5. člena odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97 in
63/97),
– potrdilo, da vsa oprema ustreza standardom, ki so v Republiki Sloveniji v veljavi
oziroma jih Republika Slovenija priznava,
– reference in priporočila ponudnika na
področju ponudbe tovrstne opreme.
13.
14. Merila za dodelitev naročila: vrednost ponujene opreme in storitev (do
5% pod okvirno vrednostjo projekta - 10
točk, do 10% pod okvirno vrednostjo
projekta - 20 točk, nad 15% pod okvirno
vrednostjo projekta - 30 točk), maksimum:
30 točk,
– sofinanciranje projekta (sofinanciranje
ostalih sovlagateljev v višini do 10% - 5 točk,
v višini do 20% - 10 točk, nad 25% - 15
točk), maksimum: 15 točk,
– daljša garancijska doba (do 1 leta - 3
točke, do 2 let - 5 točk, nad 2 leti – 10
točk) ter servisiranje in dobava rezervnih
delov (do 7 let - 2 točki, do 10 let - 5 točk),
maksimum: 15 točk,
– cena, ki jo ponuja ponudnik, mora zajemati nabavo, prevoz in prevzem opreme s
strani končnega uporabnika (s tem, da mora biti jasno razvidno, kolikšna je cena posamezne od naštetih aktivnosti).
15., 16., 17.
Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 232/6

Ob-8821

Razveljavitev
Naročnik Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, razveljavlja
javni razpis za oddajo gradbenih del brez
omejitev – izgradnja TP in NNO – Zarščina,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999, Ob-3792.
Elektro Primorska, d.d.
Št. 325-44/99
Ob-8806
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Brežice, kont. oseba Anica
Hribar, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/600-052, soba
št. 39.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Brežice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: nadkritje
terase Zdravstvenega doma Brežice.
Ocenjena vrednost: 18,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek 15. 9.
1999, dokončanje 30. 10. 1999, čas izvedbe 45 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Brežice, Oddelek za splošno pravne
zadeve in družbene dejavnosti, kont. oseba
Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
Brežice, tel. 0608/62-050, 040/201-890,
faks 0608/600-052.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 8. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Brežice, kont. oseba sprejemna pisarna občine, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/600-052.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 10. uri, sejna soba Občine
Brežice.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999 od
12. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Občina Brežice
Št. 2170/99
Ob-8732
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Turistična agencija Kobarid, Caporetto, Karfreit, d.o.o., Manfredova 12, Kobarid, tel./faks 065/85-055.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Arheološko najdišče
Tonovcov grad pri Kobaridu. Vsem zainteresiranim ponudnikom predlagamo ogled
kraja izvedbe.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba zaščitnih objektov na območju arheološkega najdišča Tonovcov grad pri
Kobaridu – v dveh fazah:
1. faza – severna cerkev v sakralnem
kompleksu ter pripravljalna dela za 2. fazo.
Ocenjena vrednost del za prvo fazo je
21 mio SIT,
2. faza – srednja cerkev v sakralnem
objektu
– narteks severne in srednje cerkve,
– južna cerkev z narteksom,
– bivalna zgradba.
Javni razpis za 2. fazo bo izšel v letu
2000.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ni možno
deliti na posamezne dele.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
– 1. faza: september 1999 in dokončanje del – konec oktobra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Turistična agencija, K.C.K., d.o.o., (Kobariški
muzej), Manfredova 12, Kobarid, kont. oseba je Jože Šerbec dipl. pravnik, tel.
065/85-055, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do ponedeljka,
9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o nakazilu 30.000
SIT (v ceni razpisne dokumentacije je vključen
DDV) na ŽR št. 52030-601-45538 pri APP
Tolmin, davčna št. 32644582.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 8. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Turistična agencija, K.C.K.,
d.o.o., Manfredova 12, Kobarid. Ponudba
mora biti v zapečateni kuverti z jasno oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in z navedbo
predmeta javnega naročila. Na kuverti mora
biti polni naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
23. 8. 1999 ob 12. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% vrednosti ponudbe, veljavno do izteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (višina, fiksnost cen,
opcija ponudbe),
– reference (podjetja, osebne reference
predvidenih kadrov, podizvajalcev) na sanaciji podobnih objektov, potrjenih s strani pristojnih strokovnih služb (ZVNKD),
– rok izvedbe ponujenih del,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
16., 17., 18.
Turistična agencija Kobarid
Št. 1/99
Ob-8807
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kapucinski samostan Vipavski
Križ, Vipavski Križ 12, Ajdovščina, tel.
065/67-584.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kapucinski samostan Vipavski Križ.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– rekonstrukcija strehe cerkve, ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT,
– sanacija temeljev pred vlago, ocenjenja vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 1999–
31. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kapucinski samostan Vipavski Križ, Vipavski
Križ 12, Ajdovščina.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 8. 1999 do
5. 8. 1999 od 9. do 11. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 8. 1999 do 13.
ure (osebno ali poslano priporočeno po pošti in prejeto do razpisane ure).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kapucinski samostan Vipavski Križ, Vipavski Križ 12, Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 13.30.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanja ponudbe so razvidna v razpisni
dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja je določen v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999 po
13. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti
od ponudbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh rimerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.
Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18.
Kapucinski samostan Vipavski Križ
Ob-8809
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače,
tel.
062/608-699,
faks
062/608-693.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine Rače-Fram.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: nabava apnene moke in razdelitev uporabnikom.
Ocenjena vrednost celote je 8,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive (kvaliteta apnene moke).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora podati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
oktober in november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, kont.
oseba
je
Suzana
Peršuh,
tel.
062/608-699, faks 062/608-693.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni občine, oziroma z virmanom na račun št. 51800-630-25547.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, Rače, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za nabavo apnene moke”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 1999 ob 15. uri na naslovu: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače – sejna
soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo banke
ali akceptni nalog v višini 5% od ocenjene
vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja je z roki določen v pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije, 60 dni od izstavitve fakture.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po roku odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridrži pravico določiti manj-
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ši obseg del od razpisanega, glede na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17., 18.
Občina Rače-Fram
Št. 344-04/99
Ob-8659
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Križevci, kontaktna oseba župan Feliks Mavrič, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, tel.069/888-140, faks
069/87-031.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Boreci–Logarovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba asfalterske prevleke na cesti Boreci–Logarovci.
Ocenjena vrednost del: 20,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september–
oktober.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, št. bančnega
računa 51930-630-76251.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Občina
Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, to je do 15. 10.
1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.d., d.o.o. ali s.p.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 30% (možnost kreditiranja),
– reference – 30%.
16., 17., 18.
Občina Križevci
Št. 265/99
Ob-8662
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob
Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, faks
063/804-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: 1. etapa ceste Kunšperk-Orešje na Bizeljskem, št. LC 317200.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: sanacija ceste Kunšperk-Orešje
na Bizeljskem (1. etapa).
Orientacijska vrednost del: 44,150.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del:
20. september 1999, dokončanje del: 1.
november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9,
3256 Bistrica ob Sotli, župan Jože Pregrad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. avgust 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ni plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. avgust 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. avgust 1999 ob 13. uri; Občina Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica
ob Sotli, 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 višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sredstev, ugodni plačilni pogoji pa so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni omejitev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: priložiti dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– rok dokončanja del – 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno delo in garancijski rok – 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na do sedaj sklenjenih pogodbah – 10 točk,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
– 5 točk,
– reference ponudnika – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Bistrica ob Sotli, Jože Pregrad,
tel. 063/804-143, faks 063/804-327.
17., 18.
Občina Bistrica ob Sotli
Št. 266/99
Ob-8670
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob
Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, faks
063/804-327.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Cesta Dekmanca Ples, št. LC 317180 od km 0+0.00 do km
1+55.00.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija lokalne ceste Dekmanca - Ples od km 0+0.00 do km
1+55.00.
Orientacijska
vrednost
naročila:
24,338.395,30 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek 20.
september 1999, dokončanje 1. november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9,
3256 Bistrica ob Sotli, župan Jože Pregrad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. avgust 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): ni plačila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. avgust 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli,
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. avgust 1999 ob 14. uri: Občina Bistrica
ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica
ob Sotli, 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 višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora veljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sred-
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stev, ugodni plačilni pogoji pa so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni omejitev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
potrebno je priložiti dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– rok dokončanja del – 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno delo in garancijski rok – 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na do sedaj sklenjenih pogodbah – 10 točk,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
– 5 točk,
– reference ponudnika – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Bistrica ob Sotli, Jože Pregrad,
tel. 063/804-143, faks 063/804-327.
17., 18.
Občina Bistrica ob Sotli
Št. 1668-99
Ob-8681
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana,
tel. 067/31-341.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
I. – izgradnja komunalne infrastrukture na območju Sežana, Center 1 – zahod:
fekalna in meteorna kanalizacija. Ocenjena vrednost naročila znaša: 90,000.000 SIT,
II. – sprotna obnova vodovoda. Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum pričetka del 15. september 1999, datum zaključka del 30. december 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana, pisarna št.
13, med 8. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51420-601-11758 APP Sežana, s pripisom
– za razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 30. 8. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjsko
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podjetje, d.d., Sežana, Partizanska cesta
2, Sežana, v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za infrastrukturo Sežana, Center 1 –
zahod – Ne odpiraj.”
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 13. uri v sejni sobi KSP,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe ločeno za oba objekta (I in II).
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference – 20%,
– način plačila in fiksnost cen – 10%,
– rok izvedbe – 10%,
– garancijski roki – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 7 dneh po odpiranju ponudb.
17., 18.
Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana
Ob-8703
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: dozidava
OŠ Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: dozidava v obsegu
izvedbe gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: vrednost teh del je ocenjena in znaša 700 mio
SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnikov variant-

nih predlogov naročnik ne bo priznaval, ponudba se mora izdelati na originalni tekst.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del je november 1999 in dokončanje
del do decembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, mestna uprava, oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/III, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
2. 8. 1999 do četrtka 12. 8. 1999, v času
od 8. do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. september 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, mestna uprava, oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Trubarjeva 5/III, Ljubljana, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za dozidavo OŠ Hinka Smrekarja”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. september 1999 ob 12.15 v prostorih
Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana,
soba 37.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 3% od vrednosti
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi začasnih računov v obsegu izvedenih del, podpisanih s strani nadzornega organa. Naročnik predplačil ne bo dajal.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo v roku 24 ur po odpiranju ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 60%,
– kadrovska zasedba – 20%,
– reference – 20%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Ur. l. RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.
18.
Mestna občina Ljubljana
Št. 012-1/99-112
Ob-8704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, Kočevje, tel. 061/851-309, faks
061/855-531.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kočevje, Trg zbora
odposlancev 24.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev prostorov nove knjižnice v objektu
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na TZO 24 v Kočevju – izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter
zunanje ureditve.
Ocenjena vrednost del skupaj znaša
145,000.000 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: naročnik bo oddal dela v
celoti izbranemu ponudniku. To pomeni, da
bodo veljavne samo tiste ponudbe, ki bodo
izdelane za celotno razpisano gradnjo.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: zaželeno je, da ponudniki kot prilogo k osnovni ponudbi priložijo še variantno ponudbo za nekatera dela,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvidena
izgradnja bo potekala fazno v obdobju september 1999–julij 2001 in bo odvisna od
dinamike zagotavljanja finančnih sredstev v
posameznem proračunskem obdobju. Planirana dinamika investicije je predstavljena
v razpisni dokumentaciji.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje, kontaktna oseba je Vlasta Marušič, tel.
061/851-309 (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51300-695-10077, pri APP
Kočevje, z navedbo predmeta naročila.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 30. 8. 1999
do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, prevzemnik
tajništvo urada župana, I. nadstropje levo,
kont. oseba Angelca Trdin. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“Ne odpiraj – Ponudba za izgradnjo knjižnice v Kočevju”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, I. nadstropje
desno.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti skupnih del. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
ne more biti krajše od trajanja veljavnosti
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni po sprejemu posamezne situacije, ki je sestavljena na podlagi potrjenih količin iz gradbene knjige in overjena
s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: gradbena pogodba, ki
je sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti in izpolniti vse dokumente in obrazce, zahtevane z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpiranjem ponudb velja določilo 28. člena zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot merilo za dodelitev javnega naročila bo uporabljena:
– ponudbena cena, priložena variantna
ponudba (40% delež),
– fiksne cene do konca gradnje, ne glede na inflacijska gibanja (10% delež),
– plačilni pogoji, daljši za 30 in več dni
od predvidenih v razpisni dokumentaciji
(10% delež),
– garancijski rok (10% delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika v obdobju 1993–
1998 na objektih, katerih vrednost je podobna predmetu razpisa (10% delež),
– dosedanje dobre izkušnje naročnika s
ponudnikom (10% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je Vlasta Marušič, tel.
061/851-309, faks 061/855-531.
Realizacija načrtovane investicije je pogojena tudi s sofinanciranjem s strani države. V primeru, da obseg sofinanciranja ne
doseže načrtovanega zneska ali se sofinanciranje zamika v daljše časovno obdobje, si
naročnik pridržuje pravico določiti manjši
obseg del od razpisanih ali podaljšati rok
izgradnje. V obeh primerih izbrani ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta. Predstavniki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za zastopanje.
17., 18.
Občina Kočevje
Št. 13/884
Ob-8717
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, faks 064/373-167.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: zamenjava ostrešja in strešne kritine na
Osnovni šoli Jakob Aljaž. Orientacijska
vrednost naročila: 30,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je: 29. oktober 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-161.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 8. 1999 od
9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113 ali na blagajni MO Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek 23. 8. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, v sprejemno pisarno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 23. 8. 1999 ob 13. uri na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 9.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora podati pisno izjavo, da bo
investitorju ob podpisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, rokov,
kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, predal garancijo
banke v znesku 15% vrednosti pogodbeno
oddanih del.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2, BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.
Mestna občina Kranj
Št. 352-72/1999
Ob-8719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, faks 062/701-721.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacije na območju mesta Ormož.
Ocenjena vrednost znaša 25,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 30 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 8. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna garancija, 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
90%, rok 5%, garancija 5%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
Št. 240-9/99-3/1
Ob-8720
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ceta 14, Ilirska Bistrica, faks 067/41-284.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija knjižnice Makse Samsa Ilirska
Bistrica.
Orientacijska vrednost del, ki zajemajo:
sanacija konstrukcije, gradbeno-obrtniška
dela, zunanja ureditev, strojne instalacije,
elektroinstalacije, znaša 65,000.000 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: ne.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi ponudbo po sistemu “ključ v roke”.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: šest mesecev
po uvedbi v delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ilirska Bistrica, oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, kontaktna oseba Stanko Škrab,
tel. 067/41-361, faks 067/41-284.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
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tacija je na voljo od 1. 8. 1999 do 10. 8.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 35.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za razpisno dokumentacijo – rekonstrukcija knjižnice Makse Samsa.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v tajništvo Občine Ilirska Bistrica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!” in z navedbo predmeta naročila. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov odpošiljatelja – ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno kot varščino predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
stroški naročila bremenijo občinski proračun v okviru sredstev za investicije na področju družbenih dejavnosti – investicije v
kulturi. Način plačevanja, z roki, je določen
v vzorcu pogodbe kot obvezne sestavine
razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti s področja izvedbe javnega
naročila (fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni ter odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti), za samostojne podjetnike
pa priglasitev pri davčnem organu ter odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti,
– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni), za samostojne podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje in potrdilo o poravnavi davčnih obveznosti,
– da ima reference in zadostne proste
kadrovske in tehnične zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja

ponudbena cena, fiksnost cen, reference in
strokovna usposobljenost za obseg in področje razpisanih del ter druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva in se za
zmanjšan obseg del tudi sklene ustrezna
pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
17., 18.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 344-04-2/99
Ob-8714
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, telefon in faks 069/89-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šafarsko - Gibina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija in asfaltiranje občinske ceste
Šafarsko - Gibina v ocenjeni vrednosti
14,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: možnost oddaje enega
sklopa, več sklopov, vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante ponudbe
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne more ponuditi samo svoje
variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden začetek del 1. 9. 1999, zaključek del 30. 11.
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, kontaktna oseba je Ivanušič Stanko,
tel. 069/89-090.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 8. 1999 do
11. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR Občine Razkrižje, št.
51930-630-76230 z namenom nakazila
“pristojbina za javni razpis“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 8. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Razkrižje, Šafarsko
42, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 1999 ob 14. uri na sedežu Občine
Razkrižje, Šafarsko 42.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti akceptni nalog v višini 10% ocenjene
vrednosti del, ki mora veljati do izbire ponudnika.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
12. , 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 18. 8.
1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Občina Razkrižje
Št. 64002-23/99
Ob-8718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.
2.
3. Kraj izvedbe del: Ulica Otona Župančiča 8, Črnomelj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: GOI za
podhod pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj,
orientacijska vrednost 24,000.000 SIT.
(b) (c)
5. (a) (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
september 1999, zaključek oktober 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Mojca Stjepanovič (ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v času od 4. 8.
1999 do 15. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000
SIT
na
žiro
račun
52110-630-40302.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 1999 ob 9. uri v prostorih male sejne sobe Občine Črnomelj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naročila in mora
biti v veljavi 60 dni po izteku razpisanega
roka.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidni iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
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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: 30. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
17., 18.
Občina Črnomelj
Št. 130/99 BM
Ob-8721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Ormož, Žigrova 6/b, Ormož,
faks 062/741-060.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: VVZ Ormož, Žigrova
6/b.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prehod
ogrevanja na plin s preureditvijo kotlovnice.
Ocenjena vrednost znaša 6,000.000
SIT.
b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 20 dni.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Ormož, Žigrova 6/b.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 8. 1999.
c)
8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 8. 1999, 9. ura.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: VVZ Ormož, Žigrova 6/b.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 8. 1999, ob 10. uri, VVZ Ormož, Žigrova 6/b.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna garancija, 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 10%, garancija 10%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
2. 7. 1999.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
130/99.
Občina Ormož

Ob-8730
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik, Trg talcev 1, 1240 Kamnik, tel./faks
061/817- 628, 061/831-617.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zg. in Sp. Palovče,
Okrog in Špitalič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
zemeljska dela urejanja kmetijskih zemljišč - Agromelioracija Okrog in Palovče.
Ocenjena vrednost vseh del je 15,000.000
SIT.
(b), (c).
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je takoj po podpisu pogodbe, predvidoma 1. september1999 in rok dokončanja
junij 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba Kamnik, Trg talcev 1, tel.
061/817-533, 041/542-802.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti 3. 8., 4. 8., 5. 8.
1999, od 9. do 12. ure.
(c).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik, Trg talcev 1, 1240 Kamnik.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999, ob 9. uri na sedežu Kmetijsko
gozdarske zadruge Kamnik, Trg talcev 1,
Kamnik.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v vrednosti 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 70 dni od
dneva, ko naročnik uradno prejme situacijo
oziroma v roku 8 dni po izplačilu situacije
Ministrstva za kmetijstvo,gozdarstvo in prehrano na račun naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba za
izvedbo strojnih zemeljskih del na agromelioraciji Palovče in Okrog.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki, skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bodo opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije se dobijo na naslovu: Kmetijski zavod Ljubljana,
Kmetijska svetovalna služba Kamnik, tel.
061/817- 533, od 28. do 30. julija 1999,
od 9. do 12. ure.
17., 18.
Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik
Št. 10/99
Ob-8735
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Krajevna skupnost Jarenina, Jareninski dol 16, Jarenina, faks 653079, tel.
041/771-820.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca asfaltiranje in odvodnjavanje krajevne
ceste št. 810210, Vinag-Vajgen, K. O. Vajgen v dolžini 1 km.
3. Kraj izvedbe del: Krajevna skupnost
Jarenina, cesta na relaciji Vinag–Vajgen v
K.O. Vajgen.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela – asfaltiranje in odvodnjavanje krajevne ceste št. 810210, Vinag–
Vajgen v K.O. Vajgen v dolžini 1 km.
Približna ocenjena vrednost del brez
“DDV-ja” je 9,800.000 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: delo bo oddano le v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden 27. 8. 1999, končanje del pa
27. 9. 1999, oziroma po dogovoru z sklenjeno pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Krajevna skupnost Jarenina, Jareninski dol 16,
po predhodnem klicu na št. 041/771-820
– Janko Senekovič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 2. 8. 1999 do
6. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku na
gornjem naslovu: Krajevna skupnost Jarenina, Jareninskji dol 16 po predhodnem klicu
na 041/771-820 – Janko Senekovič in plačilu 3.000 SIT na žiro račun št.
51800-645-50342, KS Jarenina.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane v zapečatenih kuvertah, do 16. 8.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Krajevna skupnost Jarenina,
Jareninski dol 16, Jarenina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 16. 8. 1999 ob 18.
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uri vpisarni krajevne skupnosti Jarenina, Jareninski dol 16.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
po razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: po razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 8. 1999 po
10. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Krajevna skupnost Jarenina, Jareninski dol 16, na tel. 041/771-820 – Janko
Senekovič.
17., 18.
Občina Pesnica
Krajevna skupnost Jarenina
Št. 110-1/99
Ob-8739
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: CP Log–Brezovica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija vozišča na avtocesti A1 Šentilj–Koper, pododsek CP Log–Brezovica na odseku 652, od km 3.000 do km 0.100.
Ocenjena
vrednost
celote
je
148,000.000 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: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba št.
103/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-8439, faks 178-8332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 31. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacijo vozišča na avtocesti A1 Šentilj–
Koper, pododsek CP Log–Brezovica na odseku 652, od km 3.000 do km 0,100”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,440.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
061/136-97-16, faks 061/136-97-16.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 220-006/99
Ob-8744
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana, telefaks 061/13-16-035.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: letališče Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
32,000.000 SIT.
(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: dograditev službenih prostorov.
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 9. 1999
do 15. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Letališka kontrola letenja Maribor, letališče
Maribor, Orehova vas, kontaktna oseba
Bojan Dubrovnik (tel. 062/692-922,
041/741-108).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni pred rokom oddaje ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
50100-630-10014.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 11. uri v sejni sobi URSZP,
Kotnikova 19a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija na prvi poziv v višini 10%, ponudnikove cene z veljavnostjo 60 dni od datuma
odpiranja ponudb (podrobna obrazložitev je
razvidna iz razpisne dokumentacije).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira iz sredstev proračuna RS v skladu z ZIPRO in sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 9. 1999 do
14. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Uprava RS za zračno
plovbo Ljubljana
Št. 320-37/99-12
Ob-8745
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijska zadruga Črnomelj,
z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj, tel.
068/51-020, faks 068/51-711.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: v Občini Semič: v
k.o. Vinji vrh, agromelioracijsko območje Moverna vas (121 ha); – v Občini Črnomelj: v
k.o. Loka in k.o. Zastava agromelioracijsko
območje Čudno selo–Desinec (295 ha); v
k.o. Vranoviči in k.o. Loka agromelioracijsko
območje Črnomelj I – 1. faza (137 ha).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: agromelioracijska dela obsegajo:
– čiščenje zarasti in odstranitev korenin, dreves in grmovja,
– ruvanje skalnih samic z bagarjem,
opremljenim s hidravličnim kladivom,
– izkop jam za deponiranje kamenja
in korenin ter zasutje,
– deponiranje kamnov in korenin na
določene deponije in planiranje površin
po odstranitvi zarasti in sklanih samic.
Ocenjena celotna vrednost agromelioracijskih del je 27,833.951 SIT, od tega po
delih, ki se bodo lahko oddajala posamično:
za agromelioracijsko območje Moverna vas
8,707.119 SIT, za agromelioracijsko območje Čudno selo–Desinec – 9,466.200 SIT in
Črnomelj I. faza 1 – 9,660.632 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: možnost potegovanja
za en sklop (eno agromelioracijsko območje), dva sklopa (dva agromelioracijska območja) ali za vse sklope skupaj (za vsa tri
agromelioracijska območja).
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti niso vključeni.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
za vsa agromelioracijska območja je 1. 9.
1999, dokončanje pa 31. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazati na ŽR
KZ Črnomelj 52110-601-13544.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 8. 1999 do 10.
ure dopoldne.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijska zadruga Črnomelj,
z.o.o., Kolodvorska 39, Črnomelj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 1999 ob 11. uri na sedežu KZ Črnomelj, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: brezpogojna bančna garancija, plačljiva na prvi
poziv v višini 10% ponujene vrednosti del, s
trajanjem veljavnosti 60 dni, šteto od sprejetja
sklepa o izbiri najustreznejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo opravljena po izstavljenih mesečnih situacijah glede na priliv sredstev iz
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 20. 8. 1999 do 9.
ure po tem roku naročnik lahko v primeru
umika, vnovči garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bodo opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
16.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.
Št. 210/99
Ob-8746
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19,
Kranj, telefaks 064/226-012.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: krovsko kleparska dela na vrtcu Janina, Kebetova 9, Kranj.
Ocenjena vrednost naročila: 5,5 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 1. 9. 1999–
30. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj,
tel. 064/227-150, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 8. 1999
od 9. do 13. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 23. 8.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj – tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 24. 8. 1999 ob 10. uri na upravi zavoda Kranjski vrtci, C. Staneta Žagarja 19,
Kranj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pisno izjavo, da bo investitorju ob podpisu
pogodbenih obveznosti, rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garan-
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cijskem roku, predal garancijo banke v znesku 15% vrednosti pogodbeno oddanih del.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2 ali BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.
Kranjski vrtci
Ob-8786
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zavod dr. Marijana
Borštnarja–Dornava, Dornava 128, Dornava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: GOI dela za
gradnjo objektov; 700,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
oktober 1999, dokončanje del: uporabno
dovoljenje maj 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, kontaktna oseba: Janez Sitar ali Janez Puš, tel.
061/1336-252.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo samo s potrdilom o plačilu
30.000 SIT na ŽR 50105-601-11966 LIZ
inženiring.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 9. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – Zavod dr. Marijana
Borštnarja – Dornava”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1999 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-

Št.

60-61 / 30. 7. 1999 / Stran 3947

no in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (9. 9. 1999 do 12. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok, reference.
16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 6/94
Ob-8792
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper, postopek za izbiro izvajalca brez omejitev vodi Štrancar Goran, univ. dipl. inž., tel.
066/38-027, faks 066/32-044.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen, ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Koper, pokopališče
Škocjan, Istrska cesta 47.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamič: obnova
fasade in strehe pokopališkega objekta
Koper- vstopni objekt, severni vhod.
Ocenjena vrednost celotnih del znaša
30,000.000 SIT.
b), c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nespremenljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je september 1999, predvideni rok dokončanja razpisanih del pa je
februar 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo na Komunali Koper, d.o.o., s.r.l., Ul.
15. maja 4, Koper.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 12. 8. 1999 pri
Štrancar Goranu ali Ručgej Mileni, tel.

066/38-027, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 23.800 SIT (z
upoštevanim DDV), način plačila razpisne
dokumentacije je na žiro račun Komunale
Koper, št. 51400-601-10953 z navedbo
predmeta naročila.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: javno odpiranje ponudb
bo 23. 8. 1999 ob 12. uri. Upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 8. 1999 do 11. ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ in navedbo
naročila “Javni razpis za obnovo fasade in
strehe pokopališkega objekta Škocjan v Kopru - vstopni objekt - severni vhod“ in polnim naslovom ponudnika.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o.,
s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper, tajništvo, soba
št. 11.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Komunale Koper, odpiranje vodi predsednik komisije Štrancar Goran,
univ. dipl. inž. gr.. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti, veljavno do
izteka veljavnosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji razpisne dokumentacije.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo, umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb to je do 23. 8. 1999 do 12. ure. V
primeru, da ponudniki umaknejo ponudbo
po tem roku do roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe, lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kar je
detajlno določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.
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16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 30. 9. 1999,
rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa, je predvidoma 20 dni
po javnem odpiranju ponudb.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 14. 5. 1999 pod št.
36/99, objava o izidu pa dne 2. 7. 1999
pod št. 51-53/99.
Komunala Koper
Št. 35021-5/97-5
Ob-8808
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik,
tel.
061/818-100,
faks
061/818-119.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (tretji člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Kamnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: predmet razpisa: rekonstrukcija glavne ceste I. reda
225, na odseku 1083 od km 2,730 do
km 3,330, I. faza v ocenjeni vrednosti ca.
21,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variante.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 60 dni po
podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kamnik, Glavni trg 24, soba 12/I, med
8. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko prevzamete še deseti dan po
objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT je potrebno nakazati
na žiro račun št. 50140-695-62233, dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno predložiti
ob dvigu razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 30. 8. 1999, do
10. ure, v vložišču Občine Kamnik.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 8. 1999 ob 11.
uri v sobi 9/P Občine Kamnik.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 45 dni po zaključku razpisa; opcija ponudbe je 60 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih tranšah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika: d.d., d.o.o., s.p.
13., 14.
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15. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: merila so navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
16. Morebitne dodatne informacije po
predmetu razpisa: informacije bodo na voljo
na Občini Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Lojze Trebušak, tel. 061/818-122 ali
061/818-118.
17., 18.
Občina Kamnik
Št. 403-07/99
Ob-8810
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Srednja strojna šola
Štore.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za
izvedbo plinske kotlovnice.
Ocenjena vrednost 18,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 25. 9.
1999 do 25. 11. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v tajništvu ZIM Zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor,
tel.
062/22-01-582,
faks
062/210-573, kont. oseba: Slavica Vetrih
in Olga Kapun.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51800-601-18236.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 31. 8. 1999 do
10 ure (datum in čas prispetja).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponduba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 na naslovu: Urad RS za šolstvo, 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 garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke
za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in
odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po kvalitetni primopredaji del v roku 60 dni
od uradnega prejema končne situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela – 20%,
b) ponudbena cena – 50%,
c) finančna sposobnost – 5%,
d) rok izvedbe – 15%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 403-07/99
Ob-8812
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Srednja kmetijska
šola Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za
izvedbo plinske kotlovnice.
Ocenjena vrednost 68,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 25. 9.
1999 do 25. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v
tajništvu Protech, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 5, Maribor, tel. 062/23-00-185, faks
062/232-555, kont. oseba: Romana
Goljat.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 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 ponudbe, ki bodo prispele do 31. 8. 1999 do
10 ure (datum in čas prispetja).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponduba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 na naslovu: Urad RS za šol-
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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:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po kvalitetni primopredaji del v roku 60 dni
od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela – 15%,
b) ponudbena cena – 50%,
c) finančna sposobnost – 5%,
d) rok izvedbe – 20%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 403-07/99
Ob-8814
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Srednja frizerska,
tekstilna, strojna in prometna šola Celje, na
lokaciji Kosovelova ulica 12, Celje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
A – gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za preureditev obstoječih učilnic v pritličju.
Ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
B – dobava in montaža opreme za
pet frizerskih učilnic.
Ocenjena vrednost: 38,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
A – GOI dela: od 20. 9. 1999 do 20. 11.
1999,
B – oprema: od 20. 11. 1999 do
20. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v
tajništvu ZIM Zasnove in vodenje investicij,
d.o.o., Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor,
tel.
062/22-01-582,
faks
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062/210-573, kont. oseba: Slavica Vetrih
in Olga Kapun.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
A) – GOI dela: 15.000 SIT,
B) –oprema: 15.000 SIT, način plačila:
virmansko ali s položnico na žiro račun št.
51800-601-18236.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 31. 8. 1999 do
10 ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport – vložišče, Župančičeva 6,
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponduba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 na naslovu: Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi
št. 95,
A) – GOI dela: ob 15. uri,
B) – oprema: ob 15.45.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po kvalitetni primopredaji del v roku 30 dni
od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.
13.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
A) – GOI dela:
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela – 15%,
b) ponudbena cena – 60%,
c) finančna sposobnost – 5%,
d) rok izvedbe – 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 10%.
B) – oprema
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela – 20%,
b) ponudbena cena – 50%,
c) finančna sposobnost – 5%,
d) rok izvedbe – 5%,
e) tehnične in oblikovne karakteristike
artiklov – 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-8839
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica, Šeškova 15, Ribnica, telefon/faks
061/862-131, 861-030.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Velike Poljane, Podpoljane, Marščič, D. Poljane, Praproče, Škrajnek, Bukovec, Gašpinovo, Zlati rep, Rigelj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: strojna
zemeljska dela urejanja kmetijskih zemljišč – agromelioracija Poljane. Ocenjena vrednost vseh del je 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisano varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je takoj po podpisu pogodbe, predvidoma 1. septembra 1999 in dokončanje
maja 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba Ribnica, Šeškova 15, Ribnica,
tel. 061/861-927.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3., 4. in 5. avgusta 1999 od 9. do 12. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 8. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica, Šeškova 15, Ribnica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 10. uri na sedežu Kmetijsko gozdarske zadruge Ribnica, Šeškova
15, Ribnica – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost dane ponudbe s strani
ponudnika za vrednost 8% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 70 dni od
dneva ko naročnik uradno prejme situacijo,
oziroma v roku 8 dni po izplačilu situacije
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na račun naročnika.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: gradbena pogodba za
izvedbo strojnih zemeljskih del na agromelioraciji Poljane.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki, skladno z zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bodo opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo se pri Kmetijski zavod, Kmetijska svetovalna služba Ribnica, Šeškova 15,
Ribnica, tel. 061/861-927, od 28. do 30.
julija 1999, od 9. do 12. ure.
17., 18.
Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica
Št. 403-07-99
Ob-8874
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana in
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Gimnazija Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo.
Ocenjena vrednost: 1.031,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od septembra
1999 do decembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v tajništvu Proplus, d.o.o., Maribor, Ul. Heroja
Bračiča 16, Maribor, tel. 062/228-20-60
faks 062/228-20-61, kontaktna oseba: Bojana Sovič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, virmansko ali s
položnico
na
žiro
račun
št.
51800-601-62499.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do 30. 8. 1999 do
10. ure.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom Ponudba – Ne odpiraj
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 na naslovu: Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni sobi
št. 95, ob 12. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne garancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po uradnem prejetju potrjenih delovnih situacij, 10% v 60 dneh po
končanem obračunu ter uradnem prejetju
potrjene končne situacije..
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) reference ponudnika in podizvajalcev
za tovrstna dela – 20%,
b) ponudbena cena – 40%,
c) finančna sposobnost – 15%,
d) rok izvedbe – 10%,
e) garancijski rok za izvedena dela in
vgrajene materiale – 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 40305-152/99
Ob-8817
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, tel. 061/761-211, faks
762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Grosuplje (zaselek
Dobje - Mala Stara vas).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovodnega omrežja - II. faza in del
V. faze (od točke 73 do točke 86), in
sicer:
– gradbena dela,
– vodovodni material in montaža.
Dolžina trase znaša približno 650m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del iz 4.(a) točke.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo,
se le-ta ne bo upoštevala.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe del je september 1999,
končanje pa november 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Grosuplje, urad za komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Grosuplje, v tajništvu urada pri Poloni Jerlah, kontaktna

oseba Marina Štrus, tel. 061/761-211
int. 270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 26. 8. 1999,
vsak dan od 8. do 11. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 9. 1999, najkasneje do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Grosuplje, urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.
Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Vodovod Mala
Stara vas - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil pošiljatelju.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999 ob 9. uri v sejni sobi, II. nadstropje št. 224 Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, morajo komisiji izročiti
pismeno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 10% vrednosti javnega razpisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev gradbene pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 9. 1999, po
8,30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, reference pri izvajanju tovrstnih
del ter usposobljenost in sposobnost za izvedbo del. Največje možno število točk, ki
jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 60
točk, za reference 20 točk in za usposobljenost ter sposobnost 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje tudi pravico naročiti manjši obseg od razpisanega ali odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17.,18.
Občina Grosuplje
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Ob-8851
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Podplat-Rogatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Celje.
Ocenjena vrednost del: 12,523.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. (a) Čas izvedbe: 25 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19 a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za izdelavo zapornih slojev na področju CP
Celje.“ - B.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 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 ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna 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 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 dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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 odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Bojan
Kocen, 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
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
49 z dne 18. 6. 1999, Ob-5214.
Direkcija RS za ceste
Ob-8853
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Petrovci-Martjanci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste R1-232/1315
skozi Stanjevce.
Ocenjena vrednost del je 24,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
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 dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za ureditev ceste R1-232/1315 skozi Stanjevce.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 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 ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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 odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8854
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Gornja Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste G1-3/316 Gornja
Radgona.
Ocenjena vrednost del je 147,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
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.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za ureditev ceste G1-3/316 Gornja Radgona.“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 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 ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se delno financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98) in delno iz proračuna Občine Gornja Radgona.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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 odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, univ. dipl. inž. grad., Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8856
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: obnova ceste
R3-711 GREIF-AC
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: obnova ceste R3-711 Fram-Rače/odsek 9006 Greif-avtocesta.
Ocenjena vrednost del: 13,500.000
SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti 1 mesec po sklenitvi pogodbe.
7. (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, 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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za obnovo ceste R3-711 GREIF-AC“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna 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 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 dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8857
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Fram-Cestnik-Areh.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste RT-935/9042
Fram (šola) - Planica.
Ocenjena vrednost del: 46,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za preplastitev ceste RT-935/9042 Fram
(šola) - Planica “ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 1999
od 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 ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
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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 dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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 odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8858
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kotlje-Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste R1-227/1423 Slovenj Gradec (Podgorska cesta).
Ocenjena vrednost del: 110,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
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 dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za ureditev ceste R1-227/1423 Slovenj
Gradec (Podgorska cesta)“ - D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 1999
od 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 ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo delno
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno kot sofinancer
Občina Slovenj Gradec. 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 podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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 odpiranja ponudb
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. univ. inž. grad., Družba za državne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Ob-8860
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zadvor - Šmarno pri
Litiji.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: modernizacija ceste R3-645 Trebeljevo-Litija.
Ocenjena vrednost del: 118,000.000 SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. (a) Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19 a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! - Ponudba
za modernizacijo ceste R3-645 Trebeljevo-Litija.“ - T.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 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 ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna 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 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 dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične
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 odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: 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 ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Št. 34404-1/99-07
Ob-8726
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za letno vzdrževanje uliških cest,
lokalnih cest in javnih površin (pločniki, zelenice), objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7512, se
1. pod zaporedno številko 3. navedek popravi in se glasi: “letno in zimsko vzdrževanje uliških cest, lokalnih cest in javnih
površin (pločniki, parkirišča in zelenice)”.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-8613
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, 065/19-19-20,
19-19-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Kobarid za šolsko leto
1999/2000 za OŠ Kobarid in njene podružnice.
Orientacijska vrednost celotnega naročila znaša 19,690.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Kobarid.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki s svojimi ali najetimi
vozili in z licenco za prevoz potnikov v cestnem prometu.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbo je možno deliti po paketih.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
b) Ali pobudnik lahko ponudi svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od septembra 1999 do
junija 2000, vse šolske dni po šolskem koledarju za šolsko leto 1999/2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid,
tel. 065/19-19-210.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 16. 8. 1999.
c)
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10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 19. 8. 1999 do 11.45.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid v zapečatenih kuvertah
s pripisom “javni razpis za šolske prevoze“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
19. 8. 1999 ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% skupne orientacijske vrednosti ponujene storitve, navedene v ponudbi.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po opravljenem
delu v zakonskem roku.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 19. 8. 1999 po
12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kakovost in organizacija ponujene storitve,
– ponujena cena, za kilometer nižja ali
enaka naročilu,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti šoli pri drugih prevozih, ki niso predmet razpisa.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z naročilom na Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid (kontaktna oseba Jana Fratina tel.
065/19-19-216).
19., 20.
Občina Kobarid
Št. 114/99
Ob-8631
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih cest
na področju Občine Šoštanj v zasebnih
in državnih gozdovih v letu 1999. Ocenjena vrednost 7,100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Šoštanj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da, imena
in izobrazbeno strukturo zaposlenih.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
(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 potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Ur. l. RS (dan izida Ur. l. RS se ne šteje) do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, 3325 Šoštanj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Ur. l. RS (dan izida Ur.
l. RS se ne šteje) ob 9. uri v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
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 30. 9.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po roku za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
vrednost razpisanih del - do 65 točk, reference – do 10 točk, rok plačila - do 10 točk,
fiksnost cen - do 10 točk, izobrazbena struktura zaposlenih - do 5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.
19., 20.
Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS
Št. 350-01-46/99
Ob-8635
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, faks 061/178-70-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: bivalne navade Slovencev
in njihov vpliv na prostor. Naloga z naslovom Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv
na prostor je ena izmed sinteznih in ciljno
usmerjenih strokovnih podlag za opredelitev
globalnega koncepta in zasnove poselitve v
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bodočem prostorskem razvoju Slovenije. Naloga je sestavni del strokovnih podlag za pripravo novega prostorskega plana, pričakovan rezultat naloge pa je določitev osnovnih
prostorskih struktur državnega pomena za
usmerjanje razvoja poselitve v prostoru do
leta 2020. Ocenjena vrednost naročila je
4,000.000 SIT.
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 izvedbo storitve, kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 8 mesecev ali datum
pričetka (2. 9. 1999) in dokončanja storitve
(30. 4. 2000).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (III. nadstropje - tajništvo),
Ljubljana, Dunajska 47.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 8. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (III.
nadstopje - tajništvo), Ljubljana, Dunajska 47.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti naslov naročnika in oznaka “Ne odpiraj - ponudba - Bivalne navade Slovencev”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje
in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje - sejna soba), Ljubljana, Dunajska 47.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8. 1999 (po
javnem odpiranju ponudb).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebina
in obseg dela, metoda dela, reference ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, ponudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni red
meril označuje njihovo pomembnost).
18. Druge informacije o naročilu: razvidne iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje
Št. 362-05-5/99
Ob-8638
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
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gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79, po pooblastilih Ministrstva
za promet in zveze, Prometnega inšpektorata, Centra vlade za informatiko, Direkcije RS
za ceste, Družbe za državne ceste, d.d., in
GPG Grosuplje, d.d., ter lastnikov lokalov.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje storitev upravljanja, obratovanja in čiščenja skupnih
prostorov ter naprav in urejanja okolice
poslovnega objekta: Langusova 4, Tržaška 19 in 19a v Ljubljani.
Ocenjena vrednost naročila znaša
14,000.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Langusova 4, Tržaška 19
in 19a, Ljubljana.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: skladno z
razpisno dokumentacijo.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantna ponudba
ni sprejemljiva.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
ponudbo v celoti po razpisanih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 10.
1999, dokončanje storitve 30. 9. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak, tel. 061/178-54-96, telefaks
061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu:
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti naročila za obdobje 1 leta z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 1. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (0 - 55
točk),
2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 30 dni),
3. fiksna cena za obdobje prvega leta
opravljanja storitev (10 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0 - 5 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1 do 4
se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
5. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 15. 9.
1999.
19., 20.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-8642
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel. 0602/71-401, faks 0602/71-211.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: gradnja stanovanjskega bloka - gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela.
Vrednost: 130,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Radlje ob Dravi.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: registracija za izvajalca za razpisana dela.
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svojo
varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 20. 9. 1999,
zaključek 20. 10. 2000, 13 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Radlje ob Dravi, Jožef Mrakič, u.d.i.g.,
(Sonja Pušnik), Mariborska 7, 2360 Ra-
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dlje ob Dravi, tel. 0602/71-401, faks
0602/71-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 23. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko na
ŽR 51860-652-31044.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbe oddati v zapečatenih kuvertah na zgornji
naslov do 3. 9. 1999 do 9. ure.
(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 1999
ob 10. uri na naslovu, navedenem pod točko 9.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog 5% vrednosti ponujenih del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po zakonu o izvajanju
proračuna.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahtevana je sposobnost izvedbe storitev z
zamikom plačila, lastna tehnična in kadrovska opremljenost za gradnjo tovrstnih objektov in registracija za opravljanje tovrstnih del.
Natančna vsebina te zahteve je navedena v
razpisni dokumentaciji pod 5. točko tega razpisa.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po 15. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, plačilni pogoji in izvedbeni rok.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Stanovanjski sklad
Občina Radlje ob Dravi
Ob-8650
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za opravljanje storitev prevoza osnovnošolskih otrok v šolo in iz šole v
šolskem letu 1999/2000 in 2000/2001 v
vrednosti 30,000.000 SIT letno.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: ponudniki morajo opravljati
dnevne prevoze osnovnošolskih otrok
Občine Cerknica v šolo in iz šole v šolskem letu 1999/2000 in 2000/2001.
4. Kraj izvedbe:
Osnovne šole:
– Osnovna šola Notranjski odred, Cerknica,
– Podružnična osnovna šola 11. Maj,
Grahovo,
– Podružnična osnovna šola Maksim Gaspari, Begunje,
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– Osnovna šola Jožeta Krajca, Rakek,
– Podružnična osnovna šola Unec, Unec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so
usposobljeni za izvajanje storitev prevoza ljudi in so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti.
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi samo varianto v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma začetek s
1. 9. 1999 in konec do 30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 8. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
50160-630-810321.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, 1380 Cerknica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 8. 1999 ob 10. uri v Občini Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbe oziroma 5% od letno razpisane vrednosti dodeljenega naročila, z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– razpolagajo z ustreznimi prevoznimi
sredstvi in zakonsko predpisanimi dovoljenji
za opravljanje prevozov,
– imajo stalno zaposlene in za prevoze
usposobljene delavce.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 18. 8. 1999 do
12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena - 8 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa - 5 točk,
– zanesljivost prevozov - 4 točke,
– lastna prevozna sredstva - 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik - 2 točki,
– plačilni rok - 2 točki,
– celovitost opisa in skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika - 2 točki.
18. Druge informacije o naročilu: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
in sicer pri Bogdanu Urbarju na tel.
061/793-313 od 8. do 10. ure.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 18. 6. 1999 pod št.
48, pod št. Ob-5026.
Občina Cerknica
Št. 496/99
Ob-8647
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska 78,
3320 Velenje, faks 063/854-986.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD in PZI projektov “Oskrba obrata OPP Premogovnika
Velenje z EF pepelom bloka 5 TEŠ“.
Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Premogovnik Velenje.
5. a), b), c)
6.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: do 15. 12. 1999.
9. a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Premogovnik Velenje, Koroška cesta Razvoj, kontakt. oseba Borivoj Oprešnik,
univ. dipl. inž. rud., tel. 063/853-312
int. 1581.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 8. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kamor
je potrebno nakazati znesek): 25.000 SIT;
virmansko na ŽR št. 52800-601-23430.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, v tajništvo direktorja RR, II. nadstropje, soba št. 234.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 11. uri, Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje, sejna soba.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 31. 8. 1999.
17., 18., 19., 20.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 777-11/99
Ob-8653
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, faks 061/883-835.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za Gimnazijo Litija, projekt
PGD, PZI in PZR. Ocenjena vrednost storitev je 18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Litija, Bevkova ulica 3,
poleg Osnovne šole Gradec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov (ZOG), pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izdelavo PGD
dokumentacije je 60 koledarskih dni po podpisu pogodbe; za izdelavo PZR dokumentacije in za izdelavo PZI dokumentacije je 90
koledarskih dni po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Litija, oddelek za družbene dejavnosti,
Jerebova ulica 14, soba 51, kontaktna oseba je Marjana Weilgoni, tel. 061/881-211.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen od
sobotah, nedeljah in državnih praznikih.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu
pristojbine v višini 5.000 SIT na ŽR št.
50150-630-810316 - proračun Občine Litija - javni razpis za Gimnazijo Litija.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, soba 44.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe; trajanje: do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbo z
naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar
pa najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri najugodnejše ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v roku 60 dni od dneva
izstavitve situacije. Izvajalec bo dela obračunaval tako, da bo naročniku izstavljal situacije skladno s stopnjo izvedenih storitev. Naročnik bo 10% vrednosti pogodbenih del zadržal do izpolnitve vseh pogodbenih obvez-
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nosti izvajalca, to je do konca uspešno opravljene revizije dokumentacije s strani naročnika in RS, Ministrstva za šolstvo in šport.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angažira podizvajalce pod pogoji razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 31. 8. 1999 po
9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponudbena cena, reference, rok izvedbe. Način
uporabe meril je naveden v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Občina Litija
Št. 93
Ob-8655
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: vzdrževanje osebnih računalnikov, tiskalnikov, modemov, optičnih čitalcev in terminalske opreme IBM 4700.
4. Kraj izvedbe: območje Pošte Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: da.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 10. 1999 do
30. 9. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 19. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 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:
31. 8. 1999 ob 11. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 4,000.000 SIT z veljavnostjo do 3. 9. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: z virmanom 30 dni od
prevzema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zap. št. 6 največ 3 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od razpisane vrednosti (obrazec
BON 1 I/8),
– da je pooblaščen servis za opremo iz
točke X in Y oziroma ima pogodbo s pooblaščenim servisom.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 30. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
intervencijske ure 30 točk, vrednost mesečnega vzdrževanja 30 točk in kompleksnost
ponudbe 20 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 031-01-174/99
Ob-8706
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, JP Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
Novo mesto, tel. 068/321-514, telefaks
068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZR) za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.

Stran

3958 / Št. 60-61 / 30. 7. 1999

Ocenjena vrednost javnega naročila:
40,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno odlagališče komunalnih odpadkov Leskovec.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del: 16. 9.
1999, zaključek del: 6. 12. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ul. 5, Novo mesto,
kont. oseba Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni razpis za projekte – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ul. 5, Novo mesto, kont.
oseba Andreja Gorše.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, Novo mesto, sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti janvega naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji opredeljeni v
razpisni dokumentaciji in pogodbi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike, skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: po 27. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba; ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva.
18., 19., 20.
Mestna občina Novo mesto

Št. 834/99
Ob-8713
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
Ljubljana, faks 061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov Instituta na lokaciji Jamova 39 v Ljubljani in Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol pri Ljubljani, v skupni izmeri
23.950 m2.
Ocenjena vrednost naročila: 2,800.000
SIT/mesec.
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4. Kraj izvedbe: Institut “Jožef Stefan”,
Ljubljana, Jamova 39 in Podgorica, Brinje 40.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno število
delavcev za izvajanje rednega čiščenja.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. 11. 1999 za
dobo treh let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure do 17. 8. 1999 na podlagi dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-50272 ali na blagajni IJS z oznako “Čiščenje”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 6. 9. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, vložišče instituta, Jamova 39, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ponudbene cene za eno leto z veljavnostjo do 2. 11. 1999.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Št. 90315-26/1999-2
Ob-8711
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. Izdelava DKN - območje 99-17 –
4,550.000 SIT,
3.2. Izdelava DKN - območje 99-18 –
4,600.000 SIT,
3.3. Zemljiškokatastrska nova izmera
Fiesa – 1,500.000 SIT,
3.4. Zemljiškokatastrska nova izmera
Ormož – 5,000.000 SIT,

3.5. Zemljiškokatastrska nova izmera
Murska Sobota A – 6,000.000 SIT,
3.6. Zemljiškokatastrska nova izmera
Murska Sobota B – 7,500.000 SIT,
3.7. Sanacija zemljiškega katastra v
k.o. Kamnik – 7,500.000 SIT,
3.8. Transformacija DKN - DOF: območje Ledava – 600.000 SIT,
3.9. Transformacija DKN - DOF: območje Ljutomer – 400.000 SIT,
3.10. Transformacija DKN - DOF: območje Ormož – 2,400.000 SIT,
3.11. Transformacija DKN - DOF: območje Ptuj – 2,600.000 SIT,
3.12. Transformacija DKN - DOF: območje Šmarje pri Jelšah – 1,300.000 SIT,
3.13. Transformacija DKN - DOF: območje Velenje-Žalec – 2,800.000 SIT,
3.14. Transformacija DKN - DOF: območje Koper – 800.000 SIT,
3.15. Transformacija DKN - DOF: območje Sežana – 1,200.000 SIT,
3.16. Transformacija DKN - DOF: območje Brežice – 600.000 SIT,
3.17. Transformacija DKN - DOF: območje Krško – 400.000 SIT,
3.18. Transformacija DKN - DOF: območje Sevnica – 430.000 SIT,
3.19. Uskladitev meja območij zajema DKN: območje Novo mesto –
3,700.000 SIT,
3.20. Uskladitev meja območij zajema DKN: območje Nova Gorica –
1,300.000 SIT,
3.21. Uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Maribor – 2,500.000 SIT,
3.22. Uskladitev meja območij zajema DKN: območje Ajdovščina –
3,800.000 SIT,
3.23. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje I – 4,000.000 SIT,
3.24. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje II – 4,000.000 SIT,
3.25. Usklajevanje podatkov in dovzdrževanje DKN: območje III – 8,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge 3.3. do 3.7. se
delno izvajajo na terenu, delno pa v prostorih
izvajalca; ostale naloge se izvajajo v prostorih
izvajalca, razen nalog 3.23., 3.24. in 3.25., ki
se izvajajo v prostorih pristojne izpostave.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli stroritve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe oziroma prevzemom
podatkov, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
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: 3. 9. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačanje: cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 5000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 10.30 na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge, veljavnost do 20. 10. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: nalogi 3.1. in 3.2. se
sofinancirata v približnem razmerju 45% naročnik in 55% sofinancer; naloge 3.3., 3.4.
in 3.7. se sofinancirajo v približnem razmerju
50% naročnik in 50% sofinancer, vse ostale
naloge pa financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične 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: 6. 9. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila objavljena - 1. objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 64000-01/99
Ob-8722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče, tel. 063/709-001, faks
063/709-001.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: prevoz osnovnošolskih otrok
in otrok celoletne priprave na šolo v Občini
Braslovče,
za
šolsko
leto
1999/2000.
4. Kraj izvedbe: Občina Braslovče.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahtevane razpisne pogoje in je
registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih 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).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali
vse relacije. Ponudbena cena mora biti razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko ponudi le razpisane
variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
pričetek 1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, oddelek za družbene dejavnosti.
(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun Občine Braslovče, št. 50750-630-10290.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Braslovče, Braslovče
22, 3314 Braslovče, Oddelek za družbene
dejavnosti. Na zapečatenih kuvertah mora
biti napis: ponudba za šolske prevoze - ne
odpiraj in na hrbtni strani naslov ponudnika.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
20. 8. 1999 ob 19. uri v prostorih občine.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbenega zneska mora biti v veljavi
60 dni po izteku razpisnega roka.
13. Glavni pogoj glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteva glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudnik ne more odstopiti od ponudbe: 18. 8. 1999 po
12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– ponudbena cena: 50%,
– reference ponudnika s področja razpisanih del: 30%,
– kakovost vozil: 10%,
– drugo: 10%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni do 30. 8.
1999.
19., 20.
Občina Braslovče
Št. 350-01-47/99
Ob-8800
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, faks 17-87-010.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: stanovanja in kvaliteta bivanja v kontekstu razvoja poselitve. Naloga
z naslovom Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na prostor je ena izmed sinteznih in
ciljno usmerjenih strokovnih podlag za opredelitev globalnega koncepta in zasnove
poselitve v bodočem prostorskem razvoju
Slovenije. Naloga je sestavni del strokovnih
podlag za pripravo novega Prostorskega plana, pričakovan rezultat naloge pa je določitev osnovnih prostorskih struktur državnega
pomena za usmerjanje razvoja poselitve v
prostoru do leta 2020.
Ocenjena vrednost naročila je 9,000.000
SIT.
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 izvedbo storitve kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 8 mesecev ali datum
pričetka (2. 9. 1999) in dokončanja storitve
(30. 4. 2000).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (III. nadstropje – tajništvo),
Ljubljana, Dunajska 47.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 23. 8. 1999, do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje
(III. nadstropje – tajništvo), Ljubljana, Dunajska 47.
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Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“ne odpiraj – ponudba – stanovanja, kvaliteta bivanja”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999, ob 11.30, Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (III. nadstropje – sejna soba), Ljubljana,
Dunajska 47.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 2% vrednosti naročila in bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 5% pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8. 1999 (po
javnem odpiranju ponudb).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vsebina
in obseg dela, metoda dela, reference ponudnika, kvaliteta ponudbe v celoti, ponudbena cena, trajanje izvajanja del (vrstni red
meril označuje njihovo pomembnost).
18. Druge informacije o naročilu: razvidne iz razpisne dokumentacije.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje
Št. 131/99
Ob-8825
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj, 062/653-135.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov šolskih
otrok v osnovne šole v Občini Šentilj v
šolskem letu 1999/2000.
Ocenjena vrednost naročila: 9,800.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje šolskih okolišev:
– Osnovne šole Rudolfa Maistra Šentilj,
– Podružnične šole Ceršak,
– Osnovne šole Sladki Vrh,
– Podružnične šole Zg. Velka.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo izvajalci, 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: variantne ponudbe
ne bomo upoštevali.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
začetek 1. 9. 1999 in zaključek 30. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šentilj, Oddelek za družbene dejavnosti,
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Šentilj 69, 2212 Šentilj, kontaktna oseba
Jože Bračko, tel. 062/651-133.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do preteka 5 delovnih
dni od objave, vsak delovni dan med 8. in
13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: gotovinsko plačilo v računovodstvu Občine Šentilj, v višini 5.000 SIT.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje 11. dan po objavi do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 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 garancija v višini 5% ocenjene vrednosti, ki mora
veljati 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po določilih vzorčne
pogodbe in razpisne dokumentacije, oziroma v skladu z navodili o izvrševanju proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: v času trajanja
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: postopek za zahtevo po dodatnih pojasnilih je naveden v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Občina Šentilj
Št. 363-87/99
Ob-8827
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Službe vlade za
lokalno samoupravo v velikosti ca. 350
m2 in 3 parkirna mesta, ocenjena vrednost
naročila znaša ca. 14,490.000 SIT/letno.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
razpisno dokumentacijo.
(c)

V primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 15. 9.
1999, čas trajanja storitve: nedoločen čas.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak, tel.
061/178-54-96, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 13. 8. 1999, vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 8. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–80 točk),
3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–10 točk).
Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5. se
upošteva vplivnost faktor 0,7.
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6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 10. 9. 1999.
Morebitne druge informacije o naročilu:
Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh., tel.
061/17-85-570.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 28. 6. 1999 pod št. Ob-5386, objava o
izidu pa dne 30. 7. 1999.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Ob-8829
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: Srednja lesarska šola Maribor
– strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja za izgradnjo šolskega objekta brez telovadnice v skupni izmeri
7.300 m2.
Ocenjena vrednost naročila: 21,301.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: samo celotno storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso sprejemljive.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: september 1999–december 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za investicije Ministrstva za šolstvo in šport na Trubarjevi 3 v
Ljubljani, tel. 061/212-838, 13-12-249,
faks 061/13-12-327, kontaktna oseba Marina Cankar, univ. d.i.a.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 8. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
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be, ki bodo prispele do 20. 8. 1999 do 10.
ure (datum in čas prispetja).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v sejni
sobi št. 95/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe in ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo del v pogodbenem roku,
kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: v 60 dneh po uradnem
prejemu mesečnih računov v skladu z obsegom izvedenih del.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni možno.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 20. 8. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference podjetja in kadrov: 40%,
– ponujena cena: 30%,
– finančna sposobnost: 15%,
– posebne ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
Ponudniki bodo o izidu obveščeni skladno z zakonom o javnih naročilih.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-8823
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projekta PZI modernizacije
regionalne
ceste
R3-674/1384 Zavratec-Škocjan.
Ocenjena vrednost: 9,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zavratec-Škocjan.
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 sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-8336,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 8. 1999 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! - Ponudba izdelavo projekta PZI modernizacije regionalne ceste R3-674/1384
Zavratec-Škocjan.“ - D.L.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 26. 8. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna 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 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.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Draga Lavrič,
univ.dipl. inž. grad., Družba za državne ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
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nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
19., 20.
Direkcija RS za ceste
Ob-8824
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega projekta za obnovo regionalne ceste
RT-912/7302 Zali Log-Davča od km
0+000 do km 7.856.
Ocenjena vrednost: 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Zali Log-Davča.
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 sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 5 mesecev 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, kontaktna
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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 1. 9. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! - Ponudba za izdelavo idejnega projekta za obnovo regionalne ceste
RT-912/7302 Zali Log-Davča od km 0+000
do km 7856.“ - K.D.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
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publike 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 podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
(Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Karmen Dešman, univ.dipl. inž. grad., Družba za državne
ceste,
d.o.o.,
Tržaška
19a,
tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 18. 6. 1999, pod št. Ob-5206.
Direkcija RS za ceste
Ob-8850
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava in dobava cestnih
smernikov za potrebe interventne zamenjave in za potrebe obnove na državnih
cestah v Republiki Sloveniji - ugotavljanje sposobnosti.
Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: priložiti dokumente in izpolniti obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev po dnevu
sklepa o priznanju sposobnosti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna
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 dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 9. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vložišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! - Ponudba za ugotavljanje sposobnosti za oddajo del za izdelavo cestnih smernikov“ - M.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12.
13. 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
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.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji. (Poglavju 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.
17. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti in pogoji, ki jih mora izpoljnevati
ponudnik so:
– cestni smernik mora biti izdelan v skladu s tehničnimi pogoji,
– ustrezna potrdila in poročila za cestne
smernike v skladu z zahtevami navodil ponudnikom,
– reference ponudnika: v zadnjih petih
letih glavni izvajalec pri vsaj enem projektu,
ki po naravi, sestavi in obsegu zajema dela
podobna razpisanim delom, in sicer na avtocestah, glavnih cestah, regionalnih cestah ali
na lokalnih cestah,
– ustrezna izobrazba kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila: odgovorni vodja del mora imeti vsaj V. stopnjo
strokovne izobrazbe za opravljanje del z najmanj 5 let delovnih izkušenj na takih ali podobnih delih,
– izpolnjevanje ostalih pogojev iz Poglavja 10.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne
informacije posreduje Mirjam Rejc, inž. grad.,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
39-40 z dne 28. 5. 1999, pod št. Ob-4334.
Direkcija RS za ceste
Št. 40/140/99
Ob-8830
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10,
Slovenska
Bistrica,
tel.
062/811-241, faks 062/811-141.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dobava in vgradnja umetne
mase atletske steze na stadionu Slovenska Bistrica z liniranjem.
Ocenjena vrednost naročila znaša
28,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: stadion v mestu Slovenska Bistrica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic:
izvedba naročila z zakonom ni rezervirana za
specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse
zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih 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 graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 59/96).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki morajo ponuditi razpisano storitev v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni datum začetka del je 20. 9. 1999, zaključek pa
20. 10. 1999.
9.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vložišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, prva stavba,
2.nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak dan od 7.30 do 12. ure
do vključno 16. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na ŽR Občine
Slovenska Bistrica, št. 51810-630-25589,
sklic na številko 7141-995 pri APP ali plačilo
na blagajni Občine Slovenska Bistrica.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 25. 8. 1999 do
9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica,
Oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba - ne odpiraj“, z navedbo predmeta
naročila “atletska steza“, naslovom. Občina
Slovenska Bistrica, oddelek za družbene dejavnosti, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska
Bistrica; na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne
25. 8. 1999 ob 10. uri, na naslovu Občina
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, II. nadstropje, Slovenska Bistrica. Odpiranje bo vodila Iva Soršak. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni 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:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Veljavnost
bančne garancije najmanj 60 dni od izteka
razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: cena storitve mora biti
fiksna do konca izvedbe, vsebovati mora
stopnjo davka na dodano vrednost, ki se v
ponudbeni ceni prikaže ločeno.Plačilo izstavljenih situacij se izvede v roku 60 dni po
izstavitvi. Naročnik pričakuje za 1/3 vrednosti naročila odlog plačila. Avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 25. 8. 1999 (do
poteka roka za oddajo ponudbe).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so sestavni del razpisne dokumentacije.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v
skladu z veljavno zakonodajo ter predpisanimi tehničnimi standardi. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni bila
objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-8831
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, tel. 061/787-926, faks
061/787-923.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvedba rednih avtobusnih
prevozov otrok v šolo in iz šole na ob-

močju OŠ Dobrepolje v šolskem letu
1999/2000.
Ocenjena vrednost celotnega naročila je
5,500.000 SIT. Podrobnejši opis storitev (po
relacijah) se nahaja v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: Območje OŠ Dobrepolje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: registracija
in licenca izvajalcev za izvajanje prevozov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih.
6.
7. (a), (b), (c)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: šolsko leto 1999/2000,
to je od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2000.
9. (a) Popolni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave do
dneva odpiranja ponudb do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek): vrednost
razpisne dokumentacije je 5.000 SIT. Znesek
je možno nakazati na ŽR 50100-630-810288
ali na blagajni naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10 koledarskih dni od
objave razpisa v Ur. l. RS do 8.30. V primeru, da datum oddaje ponudbe pade na dela
prost dan, je potrebno ponudbe oddati prvi
delovni dan po dela prostem dnevu.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm
35, 1312 Videm - Dobrepolje, v zapečatenih
ovojnicah s pripisom: “Avtobusni prevozi šolskih otrok - Ne odpiraj - ponudba“.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na dan oddaje ponudb
ob 9. uri v prostorih Občine Dobrepolje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti ustrezen finančni
dokument kot garancijo za resnost ponudbe
v vrednosti 15% ponudbene vrednosti.
13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del s pridobljeno licenco.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od 8. ure na dan
oddaje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– popolnost ponudbe 15,
– reference s področja razpisanih del 20,
– ponudbena cena 30,
– kvaliteta vozil 20,
– plačilni pogoji 10,
– druge ugodnosti 5.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 16. 7. 1999, Ur. l. št.
56-57.
Občina Dobrepolje
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 40310/0078/99 07
Ob-8707
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik za
izdelavo, dobavo in montažo opreme za depoje – arhivski regali iz jeklene pločevine za
Mariborsko knjižnico je bil najcenejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primat, d.d., Industrijska 22,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za depoje – arhivski regali iz jeklene pločevine za Mariborsko knjižnico – enoto Tezno, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 7,600.889,40
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: javno naročilo bo izbrani ponudnik izvedel v celoti sam.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,499.932 SIT, 7,600.889,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4800.
Mestna občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti
Ob-8709
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Poslovne enote Maribor, Murska Sobota, Ljubljana in upravo družbe se izbere
ponudnik Piramida, d.o.o., Polje 10, 1410
Zagorje in
za dobavo pisarniškega, potrošnega in
čistilnega materiala za
– Poslovne enote Celje, Kranj, Novo mesto, Koper in Novo Gorico, Mladinsko knjigo, Trgovina, d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: po poštah v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, potrošni in čistilni material po specifikacijah.
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7. Pogodbena
vrednost:
46,735.716,58 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
60,332.456,72 SIT, 46,735.716,58 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4559.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-8710
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za dobavo potrjevalcev dokumentov se
kot najugodnejšega ponudnika izbere Optima, d.o.o., Ulica 15. maja 21, 6000 Koper, po 310.200 SIT, oziroma v skupni vrednosti 13,028.400 SIT brez DDV in
– za tiskalnike črtne kode se kot najugodnejšega ponudnika izbere Špica International, d.o.o., Slovenska 30, 1000 Ljubljana, po 119.300 SIT, oziroma v skupni
vrednosti 36,625.100 SIT.
6. (a) Kraj dobave: po poštah v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 42 kosov potrjevalcev dokumentov,
– 307 kosov tiskalnikov nalepk črtne
kode.
7. Pogodbena vrednost: 49,653.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 120,672.000 SIT in delna 13,028.400
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4813.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-8723
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MA-TISK, d.d., Tržaška c.
14, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: PC Maribor in PC
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 880.000 kosov brošur.
7. Pogodbena vrednost: 14,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,800.000 SIT, 14,800.000 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4812.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 4042-10/99-6
Ob-8724
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kakovost blaga,
– kakovost storitev,
– konkurenčnost cen,
– plačilni roki,
– kompletnost asortimana,
– stalna zaloga/hitra dobava,
– fiksna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva
ul. 2, Ljubljana,
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana,
– Uni biro, d.o.o., Brnčičeva 7, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kotnikova
5, Kotnikova 28, Parmova 33.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
drug potrošni material.
7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT letno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999, Ob-3947.
13.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
Št. 127/14
Ob-8725
1. Naročnik, poštni naslov: Center za
sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugodna končna cena, kakovost
blaga, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– I. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
keksi in slaščičarski izdelki:
1. Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
2. Pekarna “Hlebček” Pragersko,
Ptujska 74, 2331 Pragersko,
3. Delakorda, d.o.o., Pekarna Tinkara, Ul. Pohorskega bataljona 11, Zgornja
Polskava;
– V. skupina – zmrznjena živila
podskupina: cmoki-marelični
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1. kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Distribucijski center Maribor, Tržaška c. 43,
2000 Maribor;
podskupina: svaljki-krompirjevi
1. Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Distribucijski center Maribor, Tržaška c. 43, Maribor,
– IX. skupina – žita, mlevski izdelki in
testenine
podskupine: testenine, široki rezanci, rezanci, mlinci, drobtine
1. Pekarna “Hlebček” Pragersko,
Ptujska 74, 2331 Pragersko,
2. Delakorda, d.o.o., Pekarna Tinkara, Ul. Pohorskega bataljona 11, Zgornja
Polskava.
6. (a) Kraj dobave: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor, fco
skladišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
I. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
V. zmrznjena živila
podskupina: cmoki-marelični,
podskupina: svaljki-krompirjevi,
IX. žita, mlevski izdelki in testenine
podskupine: testenine, široki rezanci, rezanci, mlinci in drobtine
za dobo 12 mesecev od 1. 9. 1999
dalje.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. skupina: 631.020,29 SIT, 589.282
SIT,
– V. skupina: podskupina: cmoki-marelični: 5.073,54 SIT, 3.774 SIT,
podskupina:
svaljki-krompirjevi:
70.407,20 SIT in 30.690 SIT,
– IX. skupina:
podskupina: testenine: 29.106 SIT,
26.460 SIT,
široki rezanci: 16.335 SIT, 9.900 SIT,
rezanci: 20.790 SIT in 7.700 SIT,
mlinci: 11.880 SIT, 6.300 SIT,
drobtine: 9.900 SIT in 5.841 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za ostalo razpisano vrsto živil: II. mleko in mlečni
izdelki, III. sadje, IV. zelenjava, V. zmrznjena
živila – 10 podskupin, VI. meso in mesni
izdelki, VII. ribe, VIII. perutnina, IX. žita, mlevski izdelki in testenine – 6 podskupin, X.
ostalo prehrambeno blago, ni bilo oddanih
ponudb oziroma nista bili oddani vsaj dve
ponudbi.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.
Center za sluh in govor, Maribor
Št. 228/99
Ob-8727
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252 Dornava.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina artiklov A: sanitetni in drugi
material: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana,
– skupina artiklov B: zdravila: Sanolabor,
d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila in sanitetni material.
7. Pogodbena vrednost: 9,602.334,11
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javno
naročilo za razpisano blago bomo oddali na
podlagi 3. točke 34. člena ZJN, in sicer z
neposredno pogodbo edinemu ponudniku.
Prvi neuspeli javni razpis za razpisano blago
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36 z
dne 14. 5. 1999.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5036.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Ob-8731
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Trbovlje, Leninov trg 6, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mariborske mlekarne, d.d., Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor,
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Jurmes, d.d., Leona Dobrtniška 15,
3230 Šentjur,
– ABC TGM, d.o.o., Globušak 6,
1420 Trbovlje,
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, Testenova 55, Loka Mengeš,
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Jurmes, d.d., Leona Dobrtniška 15,
3230 Šentjur,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:
– Žana, d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec, (1. in 2. točka),
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (3.
točka),
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– Yumi, trgovina in gostinstvo Misimi
a, s.p., Ul. 1. junija 35, 1420 Trbovlje,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska 130, 1528 Ljubljana,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (od 1. do 6. točke),
– Žana, d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec (od 7. do 13. in od 16. do 24. točke),
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (od
8. do 13. točke),
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska 130, 1528 Ljubljana (14. in 15. točka),
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina (od 2. do 8. in
od 10. do 11. točke),
– Žana, d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– Nektar, Brnčičeva 3, Ljubljana Črnuče (od 8. do 12. točke),
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica (7., 11., 13. do 15. točka),
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, Škofljica,
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova
23, 3000 Celje (razen 17. in 19. točke),
– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– Žana, d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec,
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (1.
točka, od 5. do 7. točke, od 13. do 18.
točke in 21., 23., 24. in 29. točka).
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6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Trbovlje, Leninov trg 6, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,834.579 SIT, 44.700 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 1 ponudba je bila nepopolna.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
OŠ Trbovlje
Št. 4/99
Ob-8733
1. Naročnik, poštni naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, 6250
Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najugodnejši ponudnik podjetje Silvatica, d.o.o., Mengeš, ni bil izbran, ker so dela
po predmetnem razpisu vezana na gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela, ki so bila predmet drugega razpisa. Ta drugi razpis pa je bil
neuspešen, ker nobeden od ponudnikov ni
izpolnil bistvenih razpisnih pogojev.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,244.435 SIT, 32,705.090 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5034.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-8734
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem razmerju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. Pekarni Mirko Lapajne, s.p., Kamnje 34, za kruh, pekovsko pecivo, kekse in
slaščičarske izdelke,
2. Pik As Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, Tržič, za sveže sadje in zelenjavo
ter jajca,
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3. Gozdarsko kmetijski zadrugi Srednja vas, z.o.o., Srednja vas, za meso in
mesne izdelke ter jajca,
4. Mlekarni Celeia, d.o.o., Arja vas
92, Petrovče, za mleko in mlečne izdelke,
5. DOD Donats, d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Kranj, za kruh, pekovsko pecivo, kekse in slaščičarske izdelke,
6. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, Lesce, za kruh, pekovsko pecivo, kekse
in slaščičarske izdelke,
7. Emona mesna industrija Zalog,
d.d., Ljubljana – Zalog, za meso in mesne
izdelke,
8. Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
za mleko in mlečne izdelke, sveže sadje in
zelenjavo, čaje in suho sadje, testenine,
konzervirano sadje, sadne sirupe, jajca in
razno prehrambeno blago.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica, podružnica Srednja vas v Bohinju in Enota vrtec Bohinj, Mencingerjeva ulica 4, Bohinjska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 18,300.00 SIT, in sicer:
a) za meso in mesne izdelke ca.
4,500.000 SIT,
b) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,200.000 SIT,
c) za kruh, pekovsko pecivo, kekse in
slaščičarske izdelke ca. 4,600.000 SIT,
d) za sveže sadje in zelenjavo ca.
2,200.000 SIT,
e) za čaje in suho sadje ca. 400.000
SIT,
f) za testenine ca. 150.000 SIT,
g) za konzervirano sadje in sadne sirupe
ca. 900.000 SIT,
h) za jajca ca. 170.000 SIT,
i) za razno prehrambeno blago ca.
3,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 10% do 15%
nižje od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4587.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
Ob-8716
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
Tržaška 27, 1370 Logatec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za blago.
3. Datum izbire: 21. junij 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok in ročnost dobave,
– garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Comma Commerce, Slovenčeva 93, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material po okvirni specifikaciji.
7. Pogodbena vrednost: 21,500.299 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,500.299 SIT, 21,472.054 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4340.
Komunalno podjetje
Logatec, d.o.o.
Št. 1/99
Ob-8736
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gambit Trade, d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulante.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 30 PC delovnih postaj.
7. Pogodbena vrednost: 6,722.933 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,368.914 SIT, 5,749.950 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-8737
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri je bil potrjen 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, ki so bila upoštevana in
ocenjena ter njih ponderji.
Merilo:
izpolnjevanje tehničnih zahtev
in usklajenost z
obstoječim voznim parkom
organiziranost servisnih
storitev
reference
cena
garancija
plačilni pogoji
dobavni rok
druge ugodnosti

Ponder:

35
15
15
10
10
5
5
5
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Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10 na podlagi primerjave vseh
veljavno prispelih ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo, kolikor je ponujen element med različnimi ponudniki enakovreden.
Pri ocenjevanju je komisija upoštevala
ponudbeno gradivo in poznane reference
ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: - za zaporedno št. 1: Tehnostroj Heisenberger & Pretzler, d.o.o., Prešernova 40, Ljutomer,
– za zaporedno številko 2, 4 in 5: Atrik,
d.o.o., Litijska c. 261, Ljubljana - Dobrunje;
– za zaporedno številko 3: JUST, d.o.o.,
Brnčičeva 13, Ljubljana,
(opomba: zaporedne številke se nanašajo na 6.b točko te objave!).
6. (a) Kraj dobave: dobava blaga je fco.
naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. nadgradnja za samonakladalno vozilo, tip AK8 za šasijo MB Atego
1828K/3600,
2. nadgradnja za samonakladalno vozilo, tip SN83 za šasijo IVECO ML
150E23/3105,
3. nadgradnja za smetarsko vozilo,
tip Mini BOE 2,3+SK200 za šasijo
MAN18.264LLC,
4. nadgradnja za smetarsko vozilo,
tip R2P 20m3 za šasijo MAN
26.403FVLC,
5. nadgradnja za smetarsko vozilo,
tip MS2 za šasijo MB Atego 812/3020.
7. Pogodbena vrednost:
Ad 1: 3,092.436,97 SIT,
Ad 2: 3,091.661 SIT,
Ad 3: 12,854.250 SIT,
Ad 4: 12,257.539 SIT,
Ad 5: 7,150.766 SIT.
Opombe: vrednosti so brez DDV!
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: na razpis so
bile poslane 3 ponudbe – trije ponudniki.
Za vsak tip nadgradnje sta bili najmanj dve
veljavni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– samonakladalec 15 t: 3,092.436,97
SIT brez DDV, 2,789.471,43 SIT brez DDV,
– samonakladalec 18 t: 3,569.747,90
SIT brez DDV, 3,091.660,50 SIT brez DDV,
– smetarsko vozilo 18 t: 12,854.250
SIT brez DDV, 11,730.396,64 SIT brez
DDV,
– smetarsko vozilo 26 t: 13,709.000
SIT brez DDV, 12,257.538,66 SIT brez
DDV,
– smetarsko vozilo 8 t: 7,150.765,55
SIT brez DDV, 6,169.478,15 SIT brez DDV.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bilo razpisa.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4349.
Snaga Maribor, javno podjetje, d.o.o.
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Ob-8738
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/2200-127, faks 062/222-241, kontaktna oseba: Milan Nežmah univ. dipl. org.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev 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 naročilo dodeljeno:
– Eltima, d.o.o., Ljubljana, skupine: A-1,
B-1 in C-1;
– TT Tehmar, d.o.o., Maribor, skupine:
D-1 in G-1;
– C & G, d.o.o., Ljubljana, skupini: F-1
in H-1;
– Elektronabava, d.d., Ljubljana, skupina: E-1.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– stikalne naprave – skupine: A-1, B-1
in C-1;
– stikalne naprave – skupini: D-1 in
G-1;
– stikalne naprave – skupini: F-1 in
H-1;
– stikalne naprave – skupina: E-1.
7. Pogodbena vrednost:
– stikalne naprave – skupine: A-1; B-1
in C-1; 22,000.000 SIT,
– stikalne naprave – skupini: D-1 in G-1;
62,500.000 SIT,
– stikalne naprave – skupini: F-1 in H-1;
53,500.000 SIT,
– stikalne naprave – skupina: E-1;
7,000.000 SIT.
8. Rok za izvedbo dobav: sukcesivno do
konca poslovnega leta 2000.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 134,795.320 SIT, 8,734.130 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-2540.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-8740
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo elektične
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/2200-127, faks 062/222-241, kontaktna oseba: Milan Nežmah univ. dipl. org.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev 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 naročilo dodeljeno:
– TT Tehmar, d.o.o., Maribor, skupine:
A-1, B-1, C-1, E-1, F-1, F-2, G-1, G-2 in
H-1,

– C & G, d.o.o., Ljubljana, skupina: H-2.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– izolatorji – skupine: A-1, B-1 in C-1,
E-1, F-1, F-2, G-1, G-2 in H-1;
– izolatorji – skupina H-2.
7. Pogodbena vrednost:
– izolatorji – skupine: A-1; B-1 C-1, E-1,
F-1, F-2, G-1, G-2 in H-1: 28,500.000 SIT,
– izolatorji – skupina: H-2: 58,000.000
SIT.
8. Rok za izvedbo dobav: sukcesivno do
konca poslovnega leta 2000.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,914.460 SIT, 10,871.700 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-2537.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-8742
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/2200-127, faks 062/222-241, kontaktna oseba: Milan Nežmah univ. dipl. org.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev 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 naročilo dodeljeno:
– TT Tehmar, d.o.o., Maribor, skupini:
A-1 in C-1;
– Elvegra, d.o.o., Miklavž, skupini: B-1
in B-2;
– SGP Kograd IGEM, d.d., Šentjanž: D-1.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– drogovi – skupini: A-1 in C-1;
– drogovi – skupini: B-1 in B-1;
– drogovi – skupina: D-1.
7. Pogodbena vrednost:
– drogovi – skupini: A-1 in C-1;
46,500.000 SIT,
– drogovi – skupini: B-1 in B-1;
76,000.000 SIT,
– drogovi – skupina: D-1; 15,000.000
SIT.
8. Rok za izvedbo dobave: sukcesivno
do konca poslovnega leta 2000.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 87,468.000 SIT, 10,699.170 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-2542.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-8743
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, tel.
062/2200-127, faks 062/222-241, kontaktna oseba: Milan Nežmah univ. dipl. org.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev 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 naročilo dodeljeno:
– Telmatrade, d.o.o., Ljubljana, skupina: A-1;
– Eltima d.o.o., Ljubljana, skupine: B-1
C-1, E-1 in F-1;
– Elektronabava, d.d., Ljubljana, skupine: B-1, D-1, G-1 in H-1;
– Kosič, d.o.o., Pernica, skupina: B-3;
– Katronik, d.o.o., Orehova vas, skupina: C-2.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– kabli – skupina: A-1;
– Kabli – skupine: B-2, C-1, E-1 in F-1;
– kabli – skupine: B-1, D-1, G-1 in H-1;
– kabli – skupina: B-3;
– kabli – skupina: C-2.
7. Pogodbena vrednost:
– kabli – skupina: A-1; 35,000.000 SIT,
– kabli – skupine: B-2, C-1, E-1 in F-1,
30,000.000 SIT,
– kabli – skupine: B-1, D-1, G-1 in H-1,
33,000.000 SIT,
– kabli – skupina: B-3; 68,000.000 SIT,
– kabli – skupina: C-2; 53,000.000 SIT.
8. Rok za izvedbo dobave: sukcesivno
do konca poslovnega leta 2000.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 276,120.275 SIT, 12,439.137 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-2539.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 81-33/349
Ob-8770
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– servisna mreža.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoimpex, d.o.o., Celovška
150, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: DDP skladišče dobavitelja.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 11 kosov osebnih vozil karavan.
7. Pogodbena vrednost: 29,986.242
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,006.871 SIT, 29,986.242 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999,
Ob-5162.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Št. 999-01-6/99
Ob-8774
1. Naročnik, poštni naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo je bilo dodeljeno ponudniku, ki je dobil največje število točk po
že objavljenih kriterijih na podlagi postavljenih meril za ocenjevanje ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pohištvo Iskra, d.o.o., Barletova 3, Medvode.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Erjavčeva
17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža pisarniške opreme – pohištva.
7. Pogodbena vrednost: 1,207.799 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,610.397,25 SIT, 1,207.799 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45-45 z dne 11. 6. 1999.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 11/2-99
Ob-8802
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki so bila
določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
ad 2) LAN/WAN/ATM analizator: Smartcom, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana,
ad 3) ATM tester: Micom Electronics,
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
ad 4) nadgradnja inštrumenta HP Internet Advisor: Hermes Plus, d.d., Šlandrova
2, Ljubljana,
ad 5) dodatni merilni pribor: Mibo Komunikacije, d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana,
ad 6) računalniki: Select Technology,
d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.
Za širokopasovni analizator protokolov
je po pregledu ponudb ostala le ena popolna ponudba, zato se za ta sklop opreme
razpis ponovi.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava merilnih inštrumentov za ATM:

1. širokopasovni

analizator

proto-

kolov;
2. LAN/WAN/ATM analizator;
3. ATM tester;
4. nadgradnja inštrumenta HP Internet Advisor;
5. dodatni merilni pribor;
6. računalniki.
7. Pogodbena vrednost:
ad2) 14,051.184,40 SIT,
ad3) 12,464.693,28 SIT,
ad4) 6,661.915 SIT,
ad5) 2,471.510 SIT,
ad6) 3,021.920 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad1) tri,
ad2) tri,
ad3) pet,
ad4) dve,
ad5) dve,
ad6) tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
ad2) 15,058.197 SIT, 13,767.650,60
SIT,
ad3) 21,138.613 SIT, 12,464.693,28
SIT,
ad4) 8,773.010 SIT, 6,661.915 SIT,
ad5) 3,785.585 SIT, 2,471.510 SIT,
ad6) 5,563.150 SIT, 2,067.960 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3639.
Telekom Slovenije, d.d.

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa gradbenih del
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 00068/00
Ob-8617
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference na trgu 40%.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Škofja Loka–Trate.
7. Pogodbena
vrednost:
19,894.687,50 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od 4. do
10. točke navesti za vsako pogodbo posebej,
če je bilo naročilo oddano po delih): ni.
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,480.218 SIT, 19,894.687,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4815.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Št. 3/99
Ob-8618
1. Naročnik, poštni naslov: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire) v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: izmed prispelih ponudb se nobena ne izbere, saj vse
bistveno presegajo orientacijsko ceno
40,000.000 SIT.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,473.011,10 SIT, 65,120.401 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4453.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Št. 230/1-99
Ob-8619
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izola, po koncesijski pogodbi Stavbenik, servisne storitve, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja
16, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, višji in močnejši kadrovski
potencial, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GEOIT, d.o.o., Ankaran, Kolomban 37.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje prenove
stanovanjsko-poslovnega objekta Koprska 21, Izola.
7. Pogodbena vrednost: 15,668.742 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,679.968 SIT, 14,812.492 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Občina Izola
Ob-8620
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, komunalna direkcija, Prešernova 27, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
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3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire) v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– popolnost ponudbe in ponudbene dokumentacije,
– reference ponudnika od leta 1997 do
sedaj,
– cene,
– dosedanja angažiranost pri izvedbi del
za Mestno občino Celje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CE-KA, Celje, d.d., Lava 9,
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova talne-horizontalne prometne signalizacije v Mestni
občini Celje.
7. Pogodbena vrednost: 11,606.415 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Mestna občina Celje
Št. 14/1/99-127
Ob-8621
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Evgrad Vrhnika, d.o.o.,
Robova 6, 1360 Vrhnika.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za prenovo Mullajeve hiše na Vrhniki.
7. Pogodbena vrednost: 37,391.803 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,080.639 SIT, 37,391.804 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 28. 6. 1999.
Občina Vrhnika
Št. 40310/0007/99 0700 10 Ob-8622
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoconsulting, d.o.o.,
Gosposvetska 86, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja plinske kotlarne v OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 27,319.808 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
8,758.675 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,347.286 SIT, 27,319.808 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4859.
Mestna občina Maribor
Št. 512/2057-823
Ob-8624
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ELPA, d.o.o., Paka 39d,
Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: specifikacija materiala za centralno mazanje kozičastega žerjava 140 ton na HE Vuhred.
Kraj dobave: HE Vuhred.
7. Pogodbena vrednost: 6,622.774,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,449.687,50 SIT, 6,622.774,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5094.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 30/5-99/1
Ob-8625
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po merilih, navedenih v
razpisni dokumentaciji.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izgradnja I. faze vročevoda
DN 200 v Kočevju T.P. Melamin – TZO.
7. Pogodbena vrednost: 41,901.215,17
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 52,260.339 SIT, 41,901.215,17 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4958.
Komunala Kočevje, d.o.o.
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Št. 03701/0002/99
Ob-8652
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ugodna cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– ugodne reference,
– opremljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Mariborska 23, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba vodovoda
Črešnjice-odcep Kamna gora-Sojek.
7. Pogodbena
vrednost:
49,763.070,52 SIT s prometnim davkom.
8.
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 92,500.271,75 SIT s 3% prometnim
davkom, 49,763.070,52 SIT s 3% prometnim davkom.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999.
Občina Slovenske Konjice
Ob-8712
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference na trgu
40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Velenje, Prešernova 9a, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev prostorov
pošte Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 92,204.238
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105,054.562 SIT, 92,204.238 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4816.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor
Ob-8715
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference na trgu 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sortima, d.o.o., Koroška c.
118, Maribor.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev prostorov
pošte Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 41,980.400
SIT brez davka na dodano vrednost.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,505.447 SIT, 41,549.944 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4814.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.
Občina Tolmin

Št. 353-20-8/99-1850-56
Ob-8779
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-414, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference ponudnika, ponudbena cena, rok dokončanja del, garancijski
rok za izvedbo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bovir, d.o.o., Zg. Kungota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: 760 m kanalizacijskega kolektorja z ureditvijo uličnih kanalizacij obnovo vodovoda in cestišč
na trasi kolektorja na Studencih v Mariboru.
7. Pogodbena
vrednost:
48,875.940,23 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
15,680.168,28 SIT.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
69,465.674,40 SIT, 48,875.940,23 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Komunalna direkcija

Št. 2.0.-2846
Ob-8781
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura Kolodvorska
11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): ponudbi izbranih izvajalcev sta bili popolni, izvajalca imata ustrezne reference za
izvajanje tovrstnih del, ponudbi sta cenovno
najugodnejši in imata najkrajši rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
5.1. Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje,
5.2. Kograd gradnje, d.o.o., Preradovičeva ul. 20, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
6.1. izvedba sanacije podpornega zidu od km 507+600 do km 507+956
(Zidani Most–Rimske Toplice) železniške proge Zidani Most–Šentilj.
6.2. izvedba sanacije opornega zidu
od km 597+975 do km 598+095 (Maribor–Šentilj) železniške proge Zidani
Most–Šentilj.
7. Pogodbena vrednost:
7.1. 118,892.424 SIT,
7.2. 14,556.255 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
9.1. dve ponudbi,
9.2. dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1. 133,925.289,40
SIT,
118,892.424 SIT,
10.2. 17,818.851 SIT, 14,556.255
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999,
Ob-4837.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 00201-0002/99
Ob-8780
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 1b, Tolmin.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nadaljevanje v prejšnjih letih začetih nedokončanih projektov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica, d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in obnova občinskih cest v Občini Tolmin.
7. Pogodbena vrednost: 69,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 96,111.168 SIT, 95,172.313 SIT.

Št. 4040
Ob-8782
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvajanje javnega naročila za
izvedbo nadgradnje, obnovitvenih in vzdrževalnih del odplinjanja nove in stare deponije
ter namestitev začasnega odplinjanja v letu
1999 na odlagališču komunalnih odpadkov
Barje se najugodnejši ponudnik ne izbere.
Odločitev je bila sprejeta na podlagi poročila z dne 16. 7. 1999, ki ga je izdelala strokovna komisija, iz katerega je razvidno, da
nobena od dveh predloženih ponudb ni popolna, zaradi česar se skladno s prvim odstavkom 41. člena ZJN ne sprejme sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.
JP Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-8834
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za skupino A. se je prijavil samo
en ponudnik. V skladu s 34. členom zakona
o javnih naročilih se javni razpis za to skupino ponovi. Pri ocenjevanju ponudb za skupino B. je naročnik ocenil, da nobena od
popolnih ponudb ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije glede bistvenih elementov ponudbe. V skladu z določbami 42.
člena zakona o javnih naročilih, naročnik ne
odda javnega naročila za skupino B. nobenemu od ponudnikov.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– skupina A: oprema upravne stavbe
Ortopedske bolnišnice Valdoltra,
– skupina B: telefonska centrala.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– skupina A: 1,
– skupina B: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina
A:
edina
ponudba
36,351.998 SIT,
– skupina
B:
20,981.860
SIT,
11,450.000 SIT, cene so brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5095.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-8626
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference ponudnika, druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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– Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, 3000
Celje, za razpisane relacije pod A točko,
– Avtoprevoznik, prevoz oseb in tovora,
Rajovec Janez, s.p., Tabor 5/a, 3304 Tabor, za razpisane relacije pod B točko.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov učencev v osnovne šole
na območju Občine Tabor.
7. Pogodbena
vrednost:
47.500
SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47.500 SIT/dan.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 48 z
dne 18. 6. 1999, Ob-5027.
Občina Tabor
Št. 9101-20-1/99
Ob-8641
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Gradnikove brigade
1, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je zbral najvišje
število točk po vrednotenju ponudb po merilih celovitosti ponudbe, ponudbene cene,
plačilnih pogojev, referenc in sposobnosti
ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov naročnika v Novi Gorici, Ajdovščini in Tolminu.
7. Pogodbena vrednost: 3,655.680 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,736.465 SIT, 3,655.680 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi sta bili izločeni zaradi nepravočasnosti in nepopolnosti.
12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Nova Gorica
Št. 23/99
Ob-8643
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): najugodnejša ponudbena cena za kilometer razpisanih prevozov, sprejeti predlagani plačilni pogoji in način usklajevanja cene,
opredeljeni v razpisni dokumentaciji, boljša
usposobljenost in sposobnost ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: I & I, avtobusni prevozi, d.d.,
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevozi
osnovnošolskih otrok v Mestni občini No-

vo mesto, za šolsko leto 1999/2000 za
osnovne šole: Bršljin, Brusnice, Center,
Stopiče, Šmarjeta, Šmihel in Vavta vas.
7. Pogodbena vrednost: 25,235.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,971.062 SIT, 25,235.040 SIT.
11., 12.
Mestna občina Novo mesto
Št. 35104-1/98-130
Ob-8644
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skladno merilom v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Gramiz, d.d., Ob Mahovniški 11, 1330
Kočevje,
– Obnova, d.o.o., Trg svetega Jerneja
4, 1330 Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje rednih in urgentnih opravil vzdrževalnih in manjših investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih in poslovnih
prostorih v upravljanju Občine Kočevje,
in sicer: Gramiz, d.d.- kanalizacijska, zidarska, vodovodna, kleparska, mizarska in
manjša strojno instalacijska dela; Obnova,
d.o.o.- tesarska in krovska ter električarska
dela.
Skupni ocenjeni obseg del: 26,000.000
SIT.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
6. točko.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
Občina Kočevje
Št. 343-2/99-133
Ob-8648
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 1. alinea 1. točke 3.
člena ZJN:–javni rezpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): analiza ponudb na osnovi meril
postavljenih v razpisni dokumentaciji je izkazala, da je najugodnejše za naročnika, da
dela odda ločeno po sklopih različnima nudnikoma.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska c. 47, Novo mesto
– Lesdog, d.o.o., Cesta v log 14,
Kočevje
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: investicijsko
vzdrževanje
in
redna
vzdrževalna dela na lokalnih in krajevnih
cestah na področju občine Kočevje:
– Cestnemu podjetju Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska c. 47, Novo mesto: sklop a:
košnja trave in ročno ter strojno obsekovanje: sklop b: ureditev odvodnjavanja, bankin
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in muld, ter ročno in strojno čiščenje cevnih
propustov; sklop d: krpanje asfaltnih cestišč in asfaltiranje; sklop e: izvajanje zimske
službe.
– Lesdog, d.o.o., Cesta v log 14,
Kočevje: sklop c: obnova gramoznega sloja, navoz materiala, grederiranje in valjanje.
7. Pogodbena vrednost: 36,000.000
SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: dve
Občina Kočevje
Št. 343-3/99-133
Ob-8649
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke 3.
člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): analiza ponudb na podlagi meril,
postavljenih v razpisni dokumentaciji, je izkazala, da je najugodnejše za naročnika, da
dela odda podjetju Grča, d.d., iz Kočevja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grča, d.d., Rožna ulica 39,
1330 Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdrževalna dela na gozdnih cestah v državnih gozdovih na področju Občine Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 45,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
Občina Kočevje
Ob-8645
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbira izvajalca na podlagi metodologije vrednotenja, objavljene v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ames, d.o.o., Jamova 39,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža opreme ekološkega obratovalnega monitoringa v Termoelektrarni Brestanica.
7. Pogodbena vrednost: 61,465.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 61,975.487 SIT, 52,000.000 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-8646
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika storitve opraviti kot
javno naročilo zahteva, ugodna cena, ugodna orientacijska vrednost investicije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Haslauer, d.o.o., Zabukovica 87, 3302 Griže.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava idejno-tehnoloških projektov in projektne dokumentacije (PGD, PZI) za pridobitev gradbenega dovoljenja posodobitve CČN v Ločni.
7. Pogodbena vrednost: 7,964.670 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,604.000 SIT, 7,964.670 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4968.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 913-004/99-048
Ob-8651
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri enakovrednih ponudbah je
bila odločilna cena v ponudbi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alcatel Italia S.p.A., Via Trento 30, 20059 Vimercate (MI), Italija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: radijsko zvezo Ljubljana–Koper, kodirna in
multipleksna oprema za zvezo Ljubljana–Koper ter modulatorij.
7. Pogodbena
vrednost:
145,666.545,06 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 736,750.478,30 SIT (kompletna ponudba brez instrumentov), 18,441.400
SIT(samo merilni instrumenti).
11., 12.
Uprava RS za telekomunikacije
Št. 1993/99
Ob-8657
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljubljana d. d., Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, telefaks 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročilo ni bilo dodeljeno, ker se
je javil le en ponudnik.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku: postopek je bil zaključen brez dodelitve naročila.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, št. objave
Ob-4545.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 01-414-05-3/99
Ob-8775
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju cene in reference dobila največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Kogra, d.o.o., Kočevje,
Klinja vas 40, 1330 Kočevje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ojačitveno sanacijska dela stavbe v kompleksu Marof v Ribnici – I. faza.
7. Pogodbena vrednost: 13,486.794 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,300.140 SIT, 13,486.794 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999.
Občina Ribnica
Št. 35003-0012/98-99
Ob-8776
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, županja
Vojka Štular, faks 066/746-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca z zbiranjem ponudb.
3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, dosedanje sodelovanje, ugodni plačilni pogoji, ponudbena cena, usposobljenost delovne skupine, lista
opravljenih del napodobnih nalogah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Invest biro Koper, d.d., trg
Brolo 12, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava spremembe LN za dostopno cesto v
obrtno cono v Luciji.
7. Pogodbena vrednost: 5,914.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,689.000 SIT, 5,914.300 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih pomembnejših informacij o postopku izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 48 z dne 18. 6.
1999.
Občina Piran
Št. 137/99
Ob-8778
1. Naročnik, poštni naslov: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najvišje število doseženih točk:
– najnižja cena 50 točk,
– reference 50 točk.
Zbir dodeljenih točk v postopku ocenjevanja ponudb je bil podlaga za izbiro najugodnejšega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elea, d.o.o., Slomškova 12,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije prenove
matične stavbe Mestnega muzeja Ljubljana na Gosposki 15, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 43,792.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,982.000 SIT, 43,792.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
102/99.
Mestni muzej Ljubljana
Št. 363-59/99
Ob-8833
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis ni uspel, ker naročniku po pregledu in ocenjevanju nista ostali
popolni vsaj dve ponudbi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 50 z dne 28. 6.
1999, Ob-5386.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 6461/720-1274/11756
Ob-8615
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 30 z dne 6. 7.
1999, je ugotovila, da je edini možni doba-

Št.
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vitelj rezervnih delov za inverterje, proizvajalec obstoječih inverterjev, firma SOLID
STATE CONTROLS.
3. Datum izbire: 2. 7. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SOLID STATE CONTROLS,
INC., 875 Dearborn Drive, Columbus,
43216 Ohio, USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup rezervnih delov za
inverterje.
7. Pogodbena vrednost: 9,371.234 SIT.
8., 9., 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. 022-28/99-3
Ob-8627
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana.
2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ker je naročilo nadaljevanje že
opravljenega dela, je zanj usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
opremo, strokovnimi kadri in specifičnim
znanjem v procesu izdelave pilotskega projekta kmetijskega informacijskega sistema
in projektov: “izdelava in vzpostavitev vinogradniškega registra” ter “izdelava aplikacije za vodenje finančnih intervencij MKGP”.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aster, učinkovite računalniške rešitve, d.o.o., Nade Ovčakove 1,
Ljubljana.
6.
7. Pogodbena vrednost: 128,554.887
SIT.
8., 9., 10., 11., 12
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 947-02-39/99
Ob-8628
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na dolo-

čenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Živinorejski veterinarski zavod, Štefana Kovača 30, Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
1999 na cenilnem območju Murske Sobote.
7. Pogodbena vrednost: 730.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 947-02-38/99
Ob-8629
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na določenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijski veterinarski zavod
Nova Gorica, Pri Hrastu 18, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu 1999 na cenilnem območju Nove
Gorice.
7. Pogodbena vrednost: 864.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 947-02-37/99
Ob-8630
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na določenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obdravski zavod za veterinarstvo in živinorejo, Ormoška 28, Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
1999 na cenilnem območju Ptuja.
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7. Pogodbena vrednost: 827.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 947-02-36/99
Ob-8632
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na določenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za živinorejo in veterinarstvo, Trnovlje 181, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
1999 na cenilnem območju Celja.
7. Pogodbena vrednost: 1,061.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 947-02-35/99
Ob-8633
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na določenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijski zavod Maribor, Vinarska 14, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
1999 na cenilnem območju Maribora.
7. Pogodbena vrednost: 265.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 947-02-34/99
Ob-8634
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
usposobljen za izvedbo naročila, razpolaga
z ustreznimi strokovnimi kadri. Metoda ocene rastlinske pridelave je subjektivna, kar
pomeni, da ocenjevalec oceni pridelek na
podlagi lastnega opazovanja. Za dobro oceno pridelka je potrebno strokovno znanje,
poznavanje vremenskih in drugih razmer,
pomembnih za kmetijsko pridelavo na določenem območju, izkušnje in predvsem dobro poznavanje terena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijski zavod Ljubljana,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
ocenjevanje rastlinske pridelave v letu
1999 na cenilnem območju Ljubljane,
Kranja in Novega mesta.
7. Pogodbena vrednost: 2,253.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 025-88/1999-3
Ob-8636
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: oddaja
naročila se izvaja na podlagi dolgoročne pogodbe št. 453-146/1-95, z dne 12. 12.
1995, IGEA št. P-36A/95.
3. Datum izbire: 17. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– 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 naročilo dodeljeno: Igea, d.o.o., Ljubljana, Koprska 94.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje aplikativnih programskih
paketov in svetovanje pri uporabi teh
programskih paketov, in sicer na izpostavah območnih geodetskih uprav in
glavnem uradu Geodetske uprave Republike Slovenije za obdobje od 1. 4.
1999 do 31. 3. 2000 ter dodatno vzdrževanje aplikativnih programskih paketov.
7. Pogodbena vrednost: 43,462.037
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: (podatke od 4. do 10.
točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po delih):
3,44% od vrednosti pogodbe.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
Geodetska uprava RS

Št. 179188
Ob-8637
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 20. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne storitve, ki jih je usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik. Ponudnik ima v
rednem delovnem razmerju ustrezno število
strokovnih kadrov vseh, za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smarcom, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uskladitev
sistema
inteligentnega
omrežja za leto 2000.
7. Pogodbena vrednost: 20,895.610
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Elektro Celje, d.d.

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. 127/15
Ob-8616
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor, tel. 062/228-53-40,
faks 062/228-53-63.
2. (a) Kraj dobave: Vinarska 6, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. sadje,
III. zelenjava,
IV. zmrznjena živila,
V. meso in mesni izdelki,
VI. ribe,
VII. perutnina,
VIII. ostalo prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,100.000 SIT po skupinah:
I. mleko in mlečni izdelki 1,040.000 SIT,
II. sadje 270.000 SIT,
III. zelenjava 437.000 SIT,
IV. zmrznjena živila 100.000 SIT,
V. meso in mesni izdelki 1,800.000 SIT,
VI. ribe 201.000 SIT,
VII. perutnina 290.000 SIT,
VIII. ostalo prehrambeno blago 962.000
SIT.
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3. Predvideni čas dobave: od 1. 9. 1999
do 31. 8. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Center za sluh in govor
Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor, v računovodstvu pri Majdi Hanžekovič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do vključno 13. 8.
1999 med 11. in 13. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT na žiro račun naročnika, št.:
51800-603-30281, s pripisom Za razpisno
dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 19. 8. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1999 ob
12. uri na sedežu naročnika.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.
8. a) Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča), samostojni podjetniki predložijo potrdilo davčnega urada oziroma pristojnega urada upravne enote, da niso prenehali
opravljati dejavnosti;
2. da ima veljavno registracijo (izda
sodišče, kjer je družba registrirana) samostojni podjetniki predložijo priglasitev pri
davčnem uradu, kjer je sedež s.p.;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost (potrdilo sodišča);
4. da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom (potrdilo pristojnega davčnega urada);
5. da je v zadnjih dveh letih oskrboval
vsaj dva javna zavoda ali proračunske porabnike in ima z njimi sklenjene veljavne
pogodbe;
6. da nudi 30 dnevni plačilni rok;
7. da bo dostava fco skladišče - razloženo;
8. da bo mesečno dostavljal cenike;
9. da bo odzivni čas en delovni dan;
10. da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga;
11. da ima organizirano službo za
kontrolo kakovosti izdelkov oziroma da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščeni zavod;
12. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti skupine, za katero se javlja na razpis.
b) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
1. ugodna končna cena,
2. kakovost blaga,
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3. reference.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba-ne odpiraj”,
številko uradnega lista, kjer je bil objavljen
razpis ter navedbo predmeta naročila. Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50.
členu zakona o javnih naročilih. S ponudniki, katerim bo naročnik priznal sposobnost,
bo naročnik sklenil pogodbo o dobavah blaga pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko oddajo ponudbo
za eno ali več skupin blaga oziroma enega
ali več artiklov iz posamezne skupine.
10.
Center za sluh in govor Maribor
Št. 2992/133
Ob-8705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, Radovljica, tel.
064/71-46-94, faks 064/71-44-37.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola A. T.
Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, Radovljica in podružnične šole v Ljubnem, v
Mošnjah in v Begunjah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. meso in mesni izdelki v vrednosti ca.
5,668.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca.
3,318.000 SIT,
3. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki v vrednosti ca. 6,153.000 SIT,
4. sveže sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 2,360.000 SIT,
5. čaji in suho sadje v vrednosti ca.
111.000 SIT,
6. testenine v vrednosti ca. 268.000 SIT,
7. konzervirano sadje in sadni sirupi v
vrednosti ca. 979.000 SIT,
8. jajca v vrednosti ca. 279.000 SIT,
9. razno prehrambeno blago v vrednosti
ca. 2,896.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
22,032.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 23. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda št.
51540-603-31359 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 30. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Osnovna šola A. T.

Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, Radovljica v zapečatenih kuvertah, na katerih
je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna oznaka “Ne odpiraj –
javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v petek, 3. 9.
1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne šole
A. T. Linharta, Radovljica, Kranjska cesta
27, Radovljica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost
dobavitelja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu:
s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost,
bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica

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
Razveljavitev
Št. 82382
Ob-8822
RTV Slovenija razveljavlja javni razpis št.
PR 051/99 za:
– najem ENG enakomernih snemalnih
ekip,
– najem programiranih ACE montaž,
– najem video projektorja,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 37-38
z dne 21. 5. 1999, Ob-4058.
JZ RTV Slovenija
Št. 1093/99
Ob-8258
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, tel. 061/300-22-00, faks
061/134-35-64.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dobava in montaža računal-
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niških avtomatskih vhodno-izhodnih kontrolnih sistemov za opremo parkirišč za
osebna vozila v Ljubljani po programu in
pogojih po razpisni dokumentaciji.
Vrednost naročila znaša za posamezni
sistem (lokacijo) ca. 10,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: parkirišča za osebna vozila: Krekov trg, ob Njegoševi in Zaloški cesti (parkirišče Šarabon), ob Bohoričevi in
Njegoševi ulici, Tivoli, Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Prešernovim trgom, Petkovškovo nabrežje med Resljevo in Rozmanovo ulico in ob Komenskega ulici (sedem
parkirišč za osebna vozila).
4. Predvideni čas izvedbe naročila: v letu 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5/II.
nadstropje, Ljubljana, ob delovnikih v času od
3. avgusta 1999 od 8. do 14. ure. Kontaktna
oseba Mira Pustovrh, tel. 061/300-22-00,
faks 061/134-35-64.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. avgusta
1999 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 10.000 SIT. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.
Način plačila: virman ali splošna položnica, na žiro račun št. 50101-601-24630, Javno podjetje Parkirišča, d.o.o., z namenom
nakazila: Pristojbina za razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dodelitev naročila za dobavo
in montažo računalniških avtomatskih vhodno-izhodnih kontrolnih sistemov za opremo
parkirišč za osebna vozila v Ljubljani.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. avgusta 1999
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,
Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 1. septembra 1999 ob 12. uri, Javno
podjetje Parkirišča, d.o.o., Ljubljana, Vodnikov trg 5/II. nadstropje.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: en nosilec posla za dobavo
in montažo sistema na eni lokaciji.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji po določilih 40. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97). Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so določeni in razvidni iz razpisne
dokumentacije.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,
Vodnikov trg 5/II. nadstropje, Ljubljana, tel.
061/300-22-00.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - ne odpiraj”, s številko objave javnega naročila v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
namera o naročilu ni bila objavljena.
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.
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Št. 3143
Ob-8297
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: ZRC Sazu, Ljubljana, Gosposka 13,
faks 061/12-55-253.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskarske storitve za tiskanje publikacij, katalogov, reklamnega gradiva.
Opis naročila: celovita tiskarska storitev
od priprave do vezave (knjižne publikacije v
nakladah od 400 do 1000 izvodov; periodika v nakladah od 500 do 1500 izvodov).
Ocenjena vrednost naročila: do 35 mio
SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Milojka Žalik Huzjan, Založba ZRC, ZRC Sazu, Ljubljana, Gosposka 13/II.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 2. do 6. 8. med
9. in 10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: pisno ponudbo je potrebno predložiti do 20. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo ZRC Sazu, Ljubljana, Gosposka 13/II; v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, – javni razpis”.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 8. 1999
ob 10. uri na ZRC Sazu, Ljubljana, Gosposka 13/II. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni najpozneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ponudnik mora predložiti podatke o solventnosti in podatke iz letnega obračuna - BON 3. Ponudnik mora pisno izjaviti,
da je sam sposoben opraviti celotno tehnologijo razpisane storitve. Rok izdelave posamezne publikacije: zahtevani rok dokončanja storitve od oddaje dela je od 3 tednov
do 6 tednov, odvisno od naklade in vrste
publikacije. Merila za ugotavljanje najsposobnejših izvajalcev: večbarvni tisk, trda vezava, šivanje, format do 64 x 46 barvno.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: Milojka Žalik Huzjan, Založba ZRC,
ZRC Sazu, Ljubljana, Gosposka 13/II, tel.
061/12-56-068 int. 258 ali 12-57-794.
11.
ZRC Sazu, Ljubljana
Ob-8698
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev – zavarovanje
premoženja in ljudi v okvirni letni vrednosti 140,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 1. 2000 do 31.12. 2001.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 8. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-180.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, II. nadstropje.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– da je predložen obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 7,000.000 SIT,
– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– celovitost ponudbe za območje Republike Slovenije, pokritost vseh za zavarovalništvo pomembnih ekonomskih, pravnih,
tehničnih in drugih področij,
– da so čisti prihodki od prodaje storitev
v Republiki Sloveniji enaki ali večji od dvajsetkratnika vrednosti ponudbe,
– da imajo licenco za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik v celoti sprejema vse pogoje zavarovanja naročnika, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Javni razpisi
Ob-8804
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in drugih
oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93), v
zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
razpisov, Ministrstvo za finance, Carinska
uprava Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za
carinski laboratorij
Nabavo opreme, ki je namenjena Ministrstvu za finance, Carinski upravi Republike
Slovenije, financira Evropska komisija iz sredstev PHARE v okviru COP 97, projekt “Krepitev carinske uprave“, št. SL-9704.4.04/2
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo vse pravne in fizične osebe iz držav, članic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo blago iz teh držav.
1. Predmet:
Sklop 1:
– računalniško voden X-ray (rentgenski)
fluorescentni spektrometer (1 enota),
– računalniško voden X-ray (rentgenski)
fluorescentni spektrometer za kvantitativno
in kvalitativno analizo elementov od atomskega števila 11 (natrij) do atomskega števila 92 (uran) z možnostjo kvantitativne analize elementov do 100% in to za tekoče,
praškaste in trdne vzorce. Instrument mora
biti kompletiran z vso potrebno dodatno
opremo za pripravo vzorcev, navodili za uporabo, osnovno literaturo z opisanimi analitskimi metodami za spektrofluorometrijo,
– Laboratorijski mlin (1 enota),
– Laboratorijska hidravlična stiskalnica (1
enota).
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo
samo za razpisano opremo v celoti. Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva,
določenega za oddajo ponudb. Ponujena
oprema mora biti skladna z opisom, ki je
naveden v tehničnih specifikacijah.
Opremo je potrebno dobaviti v šestih
mesecih po podpisu pogodbe na lokacije,
ki jih bo določila: Carinska Uprava Republike Slovenije, Carinski laboratorij, Šmartinska c. 152a, Ljubljana, kontaktna oseba:
dr. Bohinc Matej.
1. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe: dobavitelj bo izbran po postopku, ki
ga predpisuje priročnik za decentralizirani
implementacijski sistem (DIS Manual,
EU/97). Pogoji pogodbe bodo ustrezali
splošnim pogojem za pogodbe o dobavah
blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katerokoli od ponudb ali oddati
naročilo. Sklenitev pogodbe je odvisna od
odobritve finančnih sredstev.
2. Razpisana dokumentacija: ponudba
mora biti pripravljena v angleškem jeziku in
mora ustrezati naslednjim dokumentom:
A1. Navodilu ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;
A2. Posebnim razpisnim pogojem za pogodbe za dobave blaga;
A3. Tehničnim specifikacijam;
A4. Formatu Ponudbenega predračuna;
A5. Splošnim pravilom za ponudnike in
sklenitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave
blaga, ki se financirajo iz Phare sredstev in
osnutek pogodbe so priloženi le v informacijo.)
Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Carinska uprava Re-
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publike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Gašperlin, tel. +386/61-441-219, faks
+386/61-14-14-510.
Pisne zahteve za pridobitev razpisne dokumentacije morajo prispeti na zgornji naslov s
priporočeno pošto, najkasneje štiri tedne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
3. Predložitev ponudb: ponudbe v zaprti
kuverti morajo prispeti najkasneje do 13. 9.
1999 do 9. ure na naslov: Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana.
Ovojnice morajo biti jasno označene:
“Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb - za razpis: Oprema za carinski laboratorij, SL-9704.4.04/2“.
Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 13. 9. 1999 ob 10. uri po
lokalnem času.
Odpiranja se lahko udeleži le po en predstavnik vsakega ponudnika, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
In accordance with Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation
of mesures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 17/93) and
referring to Law on Public Procurement,
section 9, paragraph 1 of Article 55 (OG
RS 24/97) and to Rules and Regulations
for procurement of public tenders, Article
117 and 118, the Ministry of Finance, Customs Administration of the Republic of Slovenia issues this
Invitation to Tender for Supply
of Equipment for Customs Laboratory
Supply of equipment for the Ministry of
Finance, Customs Administration of the Republic of Slovenia is financed by the European Commission from PHARE funds in the
framework of COP 1997, project “Strengthening of Customs Administration“, No. SL9704.4.04/2
Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the beneficiary countries of the PHARE programme
who offer to supply goods originating from
those countries.
Subject:
LOT 1:
– Computirised X-Ray Fluorescence
Spectrometer (1 unit)
Computirised X-Ray Fluorescence Spectrometer for quantitative and qualitative analysis of elements from atomic number 11 (sodium) to atomic number 92 (uranium) enabling quantitative analysis of elements up to
100% for liquid, powdered and solid samples. Instrument has to be completed with all
necessary equipment for preparing samples,
instruction manual, basic literature on analitical methods for spectrofluorometry.
– Laboratory mill (1unit)
– Laboratory hydraulic press (1unit)
Any tenderer may tender only for all of
the equipment/goods. The tenderer is
bound by his offer for a period of 90 days
as from the final date for submission of ten-

ders. The supplies tendered must conform
with the description set out in the Technical
Specifications.
The supplies must be delivered within 6
months after the contract is signed to the
locations as defined by:
Carinska uprava Republike Slovenije,
Carinski laboratorij, Šmartinska c. 152a,
Ljubljana, Contact person: dr. Matej Bohinc.
Procedure and Conditions of Contract:
The supplier will be selected following the
procedure prescribed by Decentralised Implementation System Manual (DIS Manual,
EU/97). The conditions of contract will comply with the General Conditions for Supply
Contracts. The Contracting Authority is not
bound either to accept the lowest or any
offer or to award any contract. The award of
the contract is subject to financing being
approved and made available.
Tender dossier: the offer must be in English and must conform with the following
documents:
A1. Instructions to Tenderers for Supply
Contracts;
A2. Special Tender Conditions for Supply Contracts;
A3. Technical Specifications;
A4. Schedule of Prices;
A5. General Regulations for Tenders and
the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Award of Supply
Contracts financed from Phare funds and Contract Form are attached for information only.)
These documents constitute the complete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska c. 130, 1523 Ljubljana, contact person: Ms. Barbara Gašperlin, phone:
+ 386/61-441-219,
faks
+386/61-14-14-510.
Written requests for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest four
weeks after publication of this announcement in the Official Gazette RS.
Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be submitted at latest on 13. 9. 1999 at 9 a.m. at:
Carinska Uprava Republike Slovenije,
Šmartinska c. 130, 1523 Ljubljana. The
envelope has to be clearly marked: “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb/
Do not open before the tender opening session; Invitation to tender for the supply of
the Customs Laboratory equipment, No.:
SL-9704.4.04/2“.
They will be opened in public session on
on 13. 9. 1999 at 10 a.m. local time at the
same address.
Only one tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may attend
the opening session.
The Ministry of Finance
Customs Administration
of the Republic of Slovenia
Ob-8862
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS
56/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
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člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS
24/97) ter 117. In 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
javni razpis
za izbiro izvajalca za mejni prehod
Pavličevo sedlo - cesta
Izvedbo del sofinancira Evropska komisija iz sredstev PHARE, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo 1997 št. SL-9702. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo izvirati iz teh držav.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba rekonstrukcije regionalne ceste R 340 A na odseku
sestre Logar - Pavličevo sedlo od km 2,080
- 4,365, ki zajema:
preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela in prometno opremo
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči določena razpisana dela. Predvideni čas pričetka
del je 28 dni po podpisu pogodbe, predvideni
rok dokončanja del pa 31. julij 2000.
2. Postopek in pogoji za sklepanje pogodbe
Izbira izvajalca bo potekala po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za decentralizirani implementacijiski sistem (DIS Manual,
Evropska komisija, september 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (Red Book,
fourth edition, FIDIC 1987/92).
Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zadostijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:
– povprečni letni promet gradbenih del v
letih 1996-98 mora znašati najmanj
2,000.000 EUR;
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih treh letih na vsaj štirih projektih, pri
katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki
so po naravi in zapletenosti primerljivi z razpisanimi deli;
– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti v
EUR ali SIT ali v protivrednosti v katerikoli
konvertibilni valuti.
3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku pridobijo po vplačilu
nevračljivega zneska 150 EUR v SIT po menjalnem tečaju Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu RS na ŽR št.
50105-601-13838 s pripisom “Za razpisno dokumentacijo Mejni prehod Pavličevo
sedlo - cesta“. Vplačila v drugi valuti morajo
biti vplačana na bančni račun št. 51774/7
pri Novi Ljubljanski Banki d.d. Ljubljana v
korist Družbe za državne ceste d.o.o.. Po-
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nudniki lahko pridobijo dokumentacijo na
naslovu: Družba za državne ceste, DDC
d.o.o., Tržaška 19 a, Ljubljana, Oto Rubinič, soba 103, tel: +386 (0)61 178 8331,
faks +386 (0)61 178 8332.
Ponudbe smejo predložiti le imetniki razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo od 30. 7. 1999 vsak delavnik od 8. do 14. ure. Za vse dodatne informacije je pooblaščen Oto Rubinič, dipl. inž.,
tel. 061/178-8331, faks 061/178-8332.
Za ponudnike bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča dne 18. 8.
1999 ob 10. uri na naslovu: Penzion Palenk, Logarska dolina.
4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo prispeti najkasneje do 9. 9. 1999 do 9. ure po
lokalnem času na Družbo za državne ceste,
DDC d.o.o., Tržaška 19 a, Ljubljana. Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označene:
“Do not open - for Tender “Border crossing
Pavličevo sedlo road“, SL-9702.3.01; Ne
odpiraj - Ponudba za razpis: “Mejni prehod
Pavličevo sedlo - cesta“, SL-9702.3.01“.
Odpiranje ponudb bo javno, isti dan, na naslovu: Ljubljana, Tržaška 19, v sejni sobi št.:
320/III Direkcije Republike Slovenije za ceste ob 10. uri po lokalnem času. Pri odpiranju ponudb lahko sodeluje predstavnik ponudnika, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, section 9,
paragraph 1 of article 55 (OG RS 24/97)
and according to Articles 117 & 118 of the
European Union Regulations and Procedures
of Public Tender Performed Republic of Slovenia, Ministry of Transport and Communications, Roads Directorate of Republic of Slovenia announces
Invitation to Tenders
for Border Crossing Pavličevo Sedlo
Road
The works are co-financed by the European Commission from PHARE funds in the
framework of 1997 CBC with Austria Programme No SL-9702. Participation is open
on equal terms to all natural and legal persons of Member States of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.
1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the
selection of the Contractor for Reconstruction of regional R 340A road at section sestre Logar - Pavličevo sedlo from km 2.080
to 4.365, consisting from:
preliminary Works, earthwork, roadway
constructions, Drainage, construction and
specalist work, road equipment.
In the case Tender’s value exceeds available funds, the Contracting Authority reserves the right to reduce parts of tender

works. The Works shall start 28 days after
signing of the Contract and shall be finalized by 31 July 2000.
2. Procedure and Conditions of the Contract
The procedure for contract award will
follow the Decentralised Implementation
System Manual (DIS Manual, European
Commission, September 1997). The conditions of the contract will be in accordance
with the Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils Conditions of Contract
for Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC 1987/92).
Tenders for the construction works
should be submitted only by companies and
natural persons meeting the minimum qualifying criteria including, but not limited to:
– average annual turnover in construction works for the years 1996-98 of at least
EUR 2,000,000.00;
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least four
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
the last three years;
– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.
All Tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency.
3. Tender Dossier
Tender Documents may be obtained
upon written request against the proof that
a non-refundable Tender Fee of 150.00
EUR in the equivalent amount in SIT at the
rate issued by the National Bank of Slovenia
on day of annoncement in OG RS has been
paid to the bank account 50105 - 601 13838 with the notice “For tender dossier
Border crossing Pavličevo sedlo road“. For
payments in other currencies the fee has to
be paid to the bank account number
51774/7 at Nova Ljubljanska Banka d.d.
Ljubljana for Družba za Državne ceste
d.o.o.. The documents may be obtained
from the following address: Družba za
državne ceste d.o.o., Tržaška 19 a, Ljubljana, Mr Oto Rubinič (room No 103.), Tel. No
+386 (0)61 178 8331, Fax. No +386 (0)61
178 8332.
Only Tenderers purchasing the Tender
documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 30 July 1999 from 8:00 to 14:00
hour local time. For any further information
please contact the responsible person Mr.
Oto Rubinič, tel: + 386 (0)61 178 8331,
fax: + 386 (0)61 178 8332. A clarification
meeting and a prior site visit will be held on
18 August at 10:00 hrs local time at Penzion Palenk, Logarska dolina.
4.
Submission of Tenders
Complete Tenders in the English language must be delivered by 9 September
1999 at 9:00 hrs local time at the latest to
the address Družba za državne ceste, DDC
d.o.o., Tržaška 19 a, Ljubljana. The sealed
envelope has to be marked “Do not open for Tender - “Border crossing Pavličevo sedlo road“, SL-9702.3.01; Ne odpiraj - ponudba na razpis “Mejni prehod Pavličevo sedlo
- cesta“, SL-9702.3.01“. The opening of
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bids will be public on the same day at 10:00
hrs local time at the address Ljubljana,
Tržaška 19 in the conference room no.
320/III of the Directorate of the Republic of
Slovenia. At the opening session one Tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may participate.
Republic of Slovenia
Ministry of Transport and
Communications
Roads Directorate of Republic of
Slovenia
Št. 327-02-133/99
Ob-8729
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 2. odstavka 20. člena pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 56)
javni natečaj
za dodelitev pooblastila organizacijam
za certificiranje naprav za nanašanje
fitofarmacevtskih sredstev
I. Predmet natečaja
1. Predmet natečaja je dodelitev pooblastila organizacijam, ki bodo opravljale dejavnost certificiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
2. Upravičenci do pridobitve pooblastila
po tem razpisu so pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. odstavku 20.
člena pravilnika o pridobitvi certifikata o
skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
Pogoji za pridobitev pooblastila so:
– začetek postopka akreditacije;
– neodvisnost skladno s standardom
SIST EN 45004 za kontrolni organ tipa A;
– usposobljenost skladno s standardom
SIST EN 45004;
– reference na strokovnem področju delovanja in uporabe naprav v zadnjih petih
letih.
3. Vlogo za pridobitev pooblastila z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje do 10. 9. 1999 na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 56, 58,
1000 Ljubljana, s pripisom: Ne odpiraj javni natečaj - certificiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
4. Vloge bo pregledala in ocenila natečajna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter svoje ugotovitve posredovala ministru. Komisija lahko k delu pritegne ustreznega izvedenca.
5. Prepozne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
6. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega natečaja obveščeni pisno s sklepom ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v roku 30 dni po izteku natečajnega roka.
7. Izbranim organizacijam bo minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelil
pooblastilo za izvajanje dejavnosti certificiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih
sredstev.
II. Vsebina zahtevka
Vlogi za odobritev pooblastila po tem razpisu mora biti priloženo:
– dokazilo o začetku postopka akreditacije,
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– dokazilo o neodvisnosti, skladno s
standardom (celoten izpisek iz sodnega registra, star največ mesec dni),
– dokazila o usposobljenosti (kvalifikacija strokovne ustanove in ostalega),
– dokazila o referencah.
III. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo v Službi za varstvo rastlin, tel.
061/178-90-70, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8805
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99,
11/99, 12/99 - popravek, 16/99, 22/99,
34/99, 36/99 in 40/99)
javni razpis
za dodelitev sredstev za podporo
investicijam v objekte za rejo
plemenskih svinj in mladic na kmetijah,
ki jim je dodeljen status rejskega
središča in v karantenske objekte za
potrebe selekcije prašičev,
osemenjevalnih centrov in rejskih
središč
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva za podporo
investicijam za vlaganje v živinorejsko proizvodnjo. Za leto 1999 so predvidena sredstva do skupne višine 20,000.000 SIT.
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednji področji investicijskih vlaganj:
A) podpora investicijam v objekte in opremo (hlevi, boksi in izpusti) za rejo plemenskih svinj in mladic na kmetijah, ki jim je
dodeljen status rejskega središča in na kmetijah, ki imajo status rejskega središča v pripravi, ter
B) podpora investicijam v karantenske
objekte za potrebe selekcije prašičev, osemenjevalnih centrov in rejskih središč.
II. Splošni pogoji
1. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer:
A) pri namenu iz podtočke A) točke I.:
– rejci, katerih kmetije imajo status rejskega središča;
– kmetije s statusom rejskega središča,
ki so imele v letu 1997 in 1998 status rejskega središča v pripravi, in so pridobila
50% sredstev, ki so bila v teh letih predvidena za rejska središča, ter so v letu 1999
pridobile dokončno potrdilo o statusu rejskega središča, lahko pridobijo preostalih
50% takratne višine sredstev na podlagi nove vloge na ta razpis;
– rejska središča v pripravi, ki jih predhodno potrdi kot rejska središča v pripravi
Republiška komisija za licenciranje merjascev.
B) pri namenu iz podtočke B) točke I.:
– Območni kmetijski zavodi, ki imajo
osemenjevalni center za prašiče.
2. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki imajo do dneva vložitve zahtevka za

dodelitev podpore že zaključeno najmanj
30% vrednosti vlaganj (fazna gradnja), pod
pogojem, da bodo vlaganje zaključili v letu
2000.
3. Kot dokazilo o opravljeni investiciji,
se pri vseh namenih tega razpisa upoštevajo dejansko dokazljivi stroški (računi skupaj
z dokazili o plačilu računov oziroma potrjene situacije s strani nadzornega organa skupaj z dokazilom o strokovni usposobljenosti
nadzornega organa).
Najvišje priznane vrednosti podpore na
posamezno stojišče pri novogradnjah so:
A) za plemenske svinje do 84.000 SIT
oziroma za plemenske mladice do 42.000
SIT na stojišče, in sicer največ do 50 stojišč
za plemenske svinje in do 80 stojišč za
mladice na kmetijo;
B) za karantenski objekt za potrebe selekcije prašičev, osemenjevalnih centrov in
rejskih središč 160.000 SIT na stojišče, in
sicer največ do 60 stojišč.
Za rekonstrukcijo objektov in kmetije s
statusom rejska središča v pripravi je možno pridobiti polovično višino podpore, ki je
predvidena za novogradnjo.
Ministrstvo lahko preveri verodostojnost
predloženih računov oziroma potrjenih situacij. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za namen pridobitve sredstev po
tem razpisu navajal neresnične podatke,
se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena
sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila ministrstva do dneva vračila. Hkrati izgubi tudi pravico do pridobitve katerihkoli intervencijskih sredstev ministrstva za dobo
dveh let.
4. Upravičenec, ki je za podporo določenemu vlaganju v preteklosti že pridobil
sredstva finančnih intervencij za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane
oziroma sredstva, namenjena celostnemu
urejanju podeželja in obnove vasi, ne more
za isto vlaganje kandidirati na tem javnem
razpisu.
5. Za pridobitev sredstev lahko kandidirajo le upravičenci, ki so v skladu s 6. členom uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 do 15. junija
1999 oddali pravilno izpolnjen obrazec “Podatki o kmetijskem gospodarstvu“ na naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije - GIZ, Slovenska c. 54, Ljubljana.
6. Vloge za dodelitev sredstev z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba poslati najkasneje v 30 dneh, od objave v Ur. listu RS,
na naslov: Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slovenska c. 54, Ljubljana, s pripisom: Za razpis - Rejska središča.
7. Nepravočasne in nepopolne vloge se
bodo zavrgle, neutemeljene pa zavrnile.
8. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva zaključka
javnega razpisa.
9. Upravičenci bodo na podlagi sklepa o
dodelitvi sredstev sklenili pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S to pogodbo bo natančneje urejen
način in pogoji koriščenja sredstev. Izplačilo dodeljenih podpor bo v skladu s pogodbo na podlagi plačanih računov oziroma potrjenih situacij za izvedena dela.
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III. Posebni pogoji
Pri investicijah v objekte in opremo za
rejo plemenskih svinj in mladic mora upravičenec zagotoviti ustrezne površine (lastne
ali v zakupu) za porabo gnojevke. Obremenitev ne sme presegati 2 GVŽ/ha.
Pri investicijah v karantenske objekte mora biti upravičenec lastnik osemenjevalnega
centra za merjasce in mora vršiti distribucijo
merjaščevega semena izven območja, ki ga
pokriva kmetijski zavod.
IV. Merila za izbor
Glede na razpoložljiva finančna sredstva
bodo prednost pri dodelitvi sredstev imeli
investitorji v naslednjem vrstnem redu:
1. za podpore investicijam v objekte in
opremo za rejo plemenskih svinj in mladic
na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča in jim je bila po razpisu v letu
1998 že dodeljena polovica sredstev;
2. za podpore investicijam v objekte in
opremo za rejo plemenskih svinj in mladic
na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča;
3. Za podpore investicijam v objekte in
opremo za rejo plemenskih svinj in mladic
na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejskega središča v pripravi;
4. Za podpore pri rekonstrukciji karantenskih objektov v okviru kmetijskega zavoda, ki je lastnik osemenjevalnega centra za
merjasce z večjim številom stojišč za mer-
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jasce in večjo distribucijo merjaščevega semena;
5. Za podpore pri novogradnji karantenskih objektov v okviru kmetijskega zavoda,
ki je lastnik osemenjevalnega centra za merjasce z večjim številom stojišč za merjasce
in večjo distribucijo merjaščevega semena.
Znotraj posameznih skupin bodo dodatno prednost imeli upravičenci, ki imajo nižjo
obremenitev po površini (GVŽ/ha) in večji
delež lastne krme.
V. Vsebina zahtevka
1. Vsi prosilci morajo vlogo predložiti na
izpolnjenem obrazcu “Zahtevek za podporo
investicijam v objekte v rejskih središčih“ s
prilogami. Obrazec se dobi pri Poslovnem
združenju prehrane Slovenije, Slovenska
54, Ljubljana.
2. Vlogi je potrebno priložiti naslednje
dokumente:
– opis investicije za investicije do skupne vrednosti 2 mio SIT, nad to vrednostjo
pa je potrebno predložiti poslovni načrt;
– potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto za fizične osebe oziroma za pravne osebe izkaz finančnega stanja (BON 1 in BON 2);
– potrdilo o statusu kmeta oziroma dokazilo o registraciji podjetja;
– potrdilo o državljanstvu upravičenca za
fizične osebe;
– zemljiško knjižni izpisek (ki ni starejši
od treh mesecev) in posestni list, ki ni sta-

rejši od šest mesecev, v primeru lastništva
zemljišča. V primeru, da investitor ni lastnik,
pa mora predložiti zemljiško knjižni izpisek
lastnika zemljišča in najmanj deset-letno
overjeno zakupno pogodbo za zemljišča oziroma objekte, kjer se izvaja investicija;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočno odločbo o priglasitvi del,
če gradbeno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo republiške selekcijske službe
s sedežem na Biotehniški fakulteti - Oddelku za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, da gre za rejsko središče ali za rejsko
središče v pripravi z navedbo sedanjega in
predvidenega končnega števila plemenskih
svinj oziroma mladic v osnovni čredi po zaključenem vlaganju in vhlevitvi živali;
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– računi skupaj z dokazili o plačilu računov oziroma potrjene situacije s strani
nadzornega organa skupaj z dokazilom o
strokovni usposobljenosti nadzornega organa;
– izjavo, da bo investicijo zaključil v letu
2000;
– terminski plan vlaganja z dinamiko
stroškov po mesecih do dokončanja investicije;
– pooblastilo vlagatelju, če vlagatelj ni
hkrati upravičenec.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 402-159/99
Ob-8813
Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, Ljubljana, objavlja na podlagi 1.
člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št.
9/99, 11/99, 12/99 - popravek, 16/99,
22/99, 34/99, 36/99 in 40/99)
javni razpis
za financiranje prestruktuiranja zadrug
A. Predmet razpisa
a) Predmet razpisa so sredstva, ki se
bodo dodelila za subvencioniranje investicij
za novogradnje ali obnovo objektov in obnovo ter nakup naprav za skladiščenje, predelavo in dodelavo kmetijskih pridelkov na
področju pridelave mleka, mesa, sadja,
grozdja, žit, vrtnin, krompirja, oljnic in predelave lesa.
b) Višina sredstev za te namene je določena z v uvodu navedeno uredbo o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999 in znaša 180,000.000 tolarjev (proračunska postavka 5538, Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske in
živilske proizvodnje).
c) Sredstva bodo dodeljena le za navedena vlaganja, izvedena v letu 1998 in
1999 do dneva vložitve zahtevka za dodelitev subvencije, torej le za zaključene investicije.
d) Upravičenci lahko podajo vloge za več
investicij, če le-te izpolnjujejo pogoje iz točk
a) in c).
B. Pogoji za pridobitev subvencije
Upravičenci do subvencije po tem razpisu so kmetijske in gozdarske zadruge ter
zadružna podjetja (to so podjetja, ki so v
večinski lasti kmetijskih in gozdarskih zadrug), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
in izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.
C. Pogoji za dodelitev sredstev so:
a) da je investicija začeta po 1. 1. 1998
in je zaključena do vložitve zahtevka za dodelitev subvencije po tem razpisu;
b) da je bil za investicijo izdelan poslovni
načrt po metodologiji Kmetijske svetovalne
službe za izdelavo poslovnega načrta za
kmetijske oziroma dopolnilne dejavnosti ali
po metodologiji Inštituta za ekonomiko investicij LB;
c) da gre za investicijo v pridelavo ali
dodelavo kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov iz lastne pridelave v celoti ali največ
do 25% delov proizvodov dobavljivih izven
Republike Slovenije;
d) da je za investicijo pridobljeno uporabno dovoljenje in je opravljena kolavdacija (primopredaja in končni obračun);
e) da vlagatelj za predmetno investicijo
še ni prejel subvencije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
f) da ima vlagatelj poravnane vse svoje
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakonom;
g) da vlagatelj ni v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
h) da ima zadruga v skladu z zakonom
o zadrugah opravljeno revizijo za leto
1998.
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D. Prednost pri pridobivanju subvencij
Prednost bodo imeli vlagatelji, ki izpolnjujejo več naštetih meril, torej vlagatelji,
a) ki so v zadnjih dveh letih dosegli pozitiven ali celo nadpovprečen rezultat poslovanja,
b) ki so v finančni kostrukciji naložbe
zagotovili večji delež virov iz lastnih sredstev,
c) katerih vloga izkazuje čim večjo ekonmičnost,
d) katerih investicija izkazuje čim večjo
rentabilnost,
e) ki imajo izdelan tržni program,
f) ki imajo lastno blagovno znamko za
svoje proizvode,
g) katerih projekti so ekološko naravnani,
h) katerih projekti prispevajo k odpiranju
novih delovnih mest,
i) katerih projekti prispevajo k bolj ekonomični izrabi produkcijskih sredstev,
j) katerih investicijski program izkazuje
večjo razvojno naravnanost,
k) ki izpolnjujejo vse zahteve razpisa in
razpisnih pogojev.
Upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje
in merila za pridobitev subvencije pridobijo
največ do 20% glede na vrednost vlaganja.
V primeru, da je vlog za dodelitev subvencij,
ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev subvencij več, se ta odstotek sorazmerno zmanjša.
Sredstva bodo lahko upravičenci koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.
E. Razpisna dokumentacija
Podrobnejša navodila in pogoji za izdelavo vloge, razpisni obrazci ter merila za
ocenjevanje vlog so zajeti v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo vlagateljem od dneva objave javnega razpisa do 8. 9. 1999,
vsak delovnik med 8. in 15. uro, na recepciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58/6 , Ljubljana. Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi pisno, na naslov MKGP ali po telefonu 061/178-91-27.
F. Rok za predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
do 10. 9. 1999 do 12. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj javni razpis za financiranje prestruktuiranja
zadrug“ ter številko objave v Uradnem listu
RS.
G. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 16. 9. 1999 ob 12. uri v sejni sobi št.
735 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.
Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki
jo za ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vloga je nepopolna tudi, če upravičenec do
15. junija ni vložil obrazca “Podatki o kmetijskem gospodarstvu“.
H. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeno pisno s sklepom ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
45 dni od javnega odpiranja vlog. Istočasno

bodo pozvani k podpisu pogodb. Če se v
roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da je vlagatelj odstopil od zahteve
za pridobitev subvencije.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 402-159/99
Ob-8816
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, Ljubljana, objavlja na podlagi 1.
člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št.
9/99, 11/99, 12/99, popravek, 16/99,
22/99, 34/99, 36/99 in 40/99)
javni razpis
za financiranje sanacije kmetijskih
podjetij in zadrug
A. Predmet razpisa
a) Predmet razpisa je finančna podpora
v obliki nepovratnih sredstev kmetijskim
podjetjem in zadrugam, ki so v sanacijskem
postopku in imajo izdelan projekt sanacije
kmetijskega podjetja oziroma zadruge.
Sredstva bodo dodeljena v skladu z objavljenimi pogoji in merili.
b) Višina sredstev za te namene je določena z v uvodu navedeno uredbo o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999 in znaša 115,000.000 tolarjev (proračunska postavka 4107, skupni nameni:
sofinanciranje programov podjetij, zadrug
in kmetij).
B. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve nepovratnih
sredstev po tem razpisu so kmetijska podjetja in zadruge, ki imajo sedež v Republiki
Sloveniji.
C. Pogoji za dodelitev sredstev
Poleg splošnih pogojev, navedenih v točki A.a in B, morajo upravičenci izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
1. višina izgube iz poslovanja: izguba je
večja od 10% prihodkov iz poslovanja, kot
posledica naravnih nesreč ali izrednih razmer na trgu;
2. negativno razmerje med obveznostmi
in terjatvami: kratkoročne obveznosti iz poslovanja in financiranja presegajo kratkoročne terjatve iz poslovanja in kratkoročne naložbe za več kot 20%;
3. število delavcev oziroma članov zadruge (kooperantov), ki jih neposredno zaposluje podjetje oziroma z njimi sodeluje
zadruga: število mora biti večje od 100 za
podjetja in večje od 50 za zadruge;
4. podjetje ali zadruga ima zagotovljeno pomoč strateškega partnerja in/ali občine;
5. vrednost sanacijskega projekta mora
biti najmanj 20 mio SIT.
D. Merila za dodelitev sredstev
1. finančna konstrukcija sanacijskega
projekta;
2. ohranitev realne vrednosti dodeljenih
sredstev;
3. tržne zanimivosti proizvodnega programa;
4. tehnološka ustreznost obstoječih proizvodnih programov;
5. uspešnost izvajanja sanacije do dneva predaje vloge;
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6. razvojna naravnanost sanacijskega
projekta;
7. število zaposlenih;
Pri presoji sanacijskih programov in vrednotenju vlog bodo imeli dodatno prednost
upravičenci, ki izpolnjujejo več naslednjih
dodatnih meril:
8. podjetje oziroma zadruga se nahaja
na obmejnem področju;
9. podjetje oziroma zadruga se nahaja
na demografsko ogroženem območju;
10. dejavnost podjetja oziroma zadruge
je pomembna za ohranjanje kulturnega videza krajine in obdelanosti kmetijskih zemljišč;
11. na območju, kjer se nahaja podjetje
oziroma zadruga, je nadpovprečno velika
nezaposlenost.
E. Višina dodeljenih sredstev
Upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje
in merila za pridobitev nepovratnih sredstev,
bodo pridobili sredstva v višini sorazmerni
vrednosti iz sanacijskega projekta, korigirani s faktorjem doseženega števila točk pri
vrednotenju vlog ter v sorazmernem deležu
skupnih razpoložljivih sredstev iz točke A.b.
Sredstva bodo lahko upravičenci koristili
na podlagi sklenjenih pogodb.
F. Razpisna dokumentacija
Podrobnejša navodila in pogoji za izdelavo vloge, razpisni obrazci ter podrobnejša
merila za ocenjevanje vlog so zajeti v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo vlagateljem
od dneva objave javnega razpisa do 8. 9.
1999, vsak delovnik med 8. in 15. uro, na
recepciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58/6, Ljubljana. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi pisno na naslov MKGP ali
po telefonu 061/178-91-27.
G. Rok za predložitev vlog
Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana,
do 10. 9. 1999 do 15. ure.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z oznako “Ne odpiraj javni razpis za sanacijo kmetijskih podjetij in
zadrug“ ter številko objave v Uradnem listu
RS.
H. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 15. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi št.
735 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.
Vloge bo pregledala in ocenila komisija, ki
jo za ta namen imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Nepopolne in prepozno prispele vloge
po tem razpisu se zavržejo, neutemeljene
pa zavrnejo. Vloge so nepopolne tudi, če
upravičenec do 15. junija 1999 ni vložil
obrazca “Podatki o kmetijskem gospodarstvu“.
I. Informacije
Dodatne informacije dobijo prosilci na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana, tel.
061/178-91-27.
J. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeno pisno s sklepom ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
45 dni od javnega odpiranja vlog. Istočasno
bodo pozvani k podpisu pogodb. Če se v
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roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se
šteje, kot da je vlagatelj odstopil od zahteve
za pridobitev subvencije.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 015-05-18/1999
Ob-8811
Mestna občina Novo mesto, kot koncedent, na podlagi 29. člena odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne
službe urejanja mestnega prometa (Ur. l.
RS, št. 59/99), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
mestnega prometa
1. Razpisovalec: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, faks 068/317-157.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa.
3. Območje izvajanja koncesije: območje mesta Novo mesto in bližnja naselja, na
avtobusnih linijah, ki jih določi koncedent s
sklepom.
4. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
b) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
5. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko predložijo
ponudbe le za izvajanje gospodarske javne
službe urejanja mestnega prometa v celotnem obsegu, ki je predmet tega razpisa.
6. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive samo za ponudbo prevozov z avtobusi različnih tehničnih karakteristik.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
7. Datum pričetka izvajanja koncesije:
čas uvedbe v izvajane koncesije je do 60
dni po podpisu pogodbe, prvi rok izvajanja
je 21. 9. 1999; koncesija se podeljuje za
obdobje šestih let z možnostjo podaljšanja.
8. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za okolje, prostor in komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 8. 1999;
med 11. in 13. uro.
10. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; virmansko, na
račun št. 52100-630-40115, Mestna občina Novo mesto, s pripisom: za izvajanje gospodarske javne službe urejanja mestnega
prometa.
11. a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: do 16. 8. 1999 do 12.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za okolje, prostor in komunalne
zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 8. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Mestne

občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
13. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za vrednost v višini 10 mio SIT.
14. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
15. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina prijaviteljev, ki ji bo dodeljena koncesija: prijavo lahko predložijo vse pravne
osebe in samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti.
Ponudnik zagotavlja izvedbo koncesije z
lastnimi prevoznimi sredstvi. Prijava s strani
več izvajalcev skupaj ni dovoljena.
16. Zahteve glede pravnega statusa prijavitelja storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
prijavitelj, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ni posebnih zahtev
(v skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro
račun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.
17. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 8. 1999.
18. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– reference – 30 točk,
– strokovna, finančna in organizacijska
usposobljenost prijavitelja – 25 točk,
– višina osnovnega kapitala družbe –
10 točk,
– druge ugodnosti (višina subvencije) –
40 točk,
– cena vozovnice – n x 3 točke.
Merila so natančneje predstavljena v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Mestna občina Novo mesto
Ob-8682
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana,
Med hmeljniki 2, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov
1. Lokal na Tomačevski cesti 2–40 m2,
s pripadajočim skladiščem in sanitarijami v
velikosti 20 m 2 za prodajo svečarskih proizvodov.
Cena najema prostora je 2.000 SIT/m2.
Ponudba mora vsebovati:
– program prodaje,
– sklep o registraciji družbe in odločbo
o pregledu sedeža družbe oziroma,
– odločbo o sedežu podjetnika ali obrtno priglasitveni list ali obrtno dovoljenje,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– izjavo o pripravljenosti financiranja
opreme oziroma preureditve lokala.
Nepopolnih ali neupravičenih ponudb se
ne bo obravnavalo.
Ponudbo pošljite priporočeno na naslov:
Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki
2, 1000 Ljubljana, z oznako: “za javni razpis za oddajo poslovnega prostora”.
Rok za oddajo ponudbe je 8 dni od datuma objave.
Lokal si lahko ogledate v sredo, dne 4.
8.1999, od 8. do 10. ure.
Žale, d.o.o., Ljubljana
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Objave
delniških družb
Št. 9/99
Ob-8848
Na podlagi 222. in 223. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava sprejema sklep o odvzemu delnic ter že izvršenih plač
zanje naslednjim delničarjem:
1. Perkolič, d.o.o., Koroška 14, Kranjska Gora, 3.947 navadnih imenskih delnic
s serijskimi številkami od 35 005 do vključno 38 951;
2. SIMP, d.o.o., Triglavska 1, Radovljica, 3.157 navadnih imenskih delnic s serijskimi številkami od 45 266 do vključno
48 422;
3. Roman Branc, Naselje Sl. Černeta
29, Kranjska Gora, 394 navadnih imenskih
delnic s serijskimi številkami od 71 705 do
vključno 72 098;
4. Ana Perovšek, Ane Ziherlove 6, Ljubljana, 213 navadnih imenskih delnic s serijskimi številkami od 153 666 do vključno
153 878;
5. Radmila Jakac, Titova 70, Jesenice, 213 navadnih imenskih delnic s serijskimi številkami od 154 305 do vključno
154 517.
Delnice se brez nadomestila odvzamejo v korist družbe. Odvzem delnic stopi v
veljavo z dnem tega obvestila. Glede na to,
da nevplačanega vložka ni mogoče izterjati
od delničarjev prednikov, se delnice v najkrajšem možnem času prodajo po postopku iz zadnjega odstavka 10. člena statuta
družbe.
Terme Kranjska Gora, d.d.,
uprava

Javne prodaje delnic
Št. 450
Ob-8865
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine
Nove ljubljanske banke.
Prodajalec: Proizvodno podjetje Dural,
d.o.o., 2380 Slovenj Gradec, Celjska cesta 39.
Predmet prodaje: 27 rednih delnic Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove ljubljanske banke, po ceni
22.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Koroške banke,
d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
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Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
Ob-8866
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 Miloš
Bićanin, Ljubljanska 27a, 2000 Maribor.
Predmet prodaje je 12 navadnih ustanoviteljskih delnic na ime Probanke, d.d., po
ceni 137.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta Probanke in pravilnika o prometu z ustanoviteljskimi navadnimi delnicami na ime Probanke, d.d., obstoječi imetniki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Probanka, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-8849
V skladu s 64. členom zakona o prevzemih obveščamo, da je družba Era, d.d.,
Velenje, Prešernova 10, pridobila v lastništvo 26.047 rednih delnic trgovskega podjetja Savinja Mozirje, d.d., Na trgu 14, 3330
Mozirje, kar predstavlja 24,62% celotnega
lastništva družbe Savinja Mozirje, d.d.
Predsednik uprave Savinja, d.d.,
Gregor Verbuč, ek.
Ob-8855
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih sporočamo delničarjem Donit Tesnit, d.d., da je Banka Velenje,
d.d., bančna skupina Nove ljubljanske banke, pridobila dvakratni kvalificirani delež
družbe Donit Tesnit, d.d.
Donit Tesnit, družba za proizvodnjo
tesnilnih materialov, d.d., Medvode
Ob-8852
Na podlagi 465. člena ZGD obveščamo,
da je družba TMK – Holding, družba pooblaščenka, d.d., Črnci 2a, 9253 Apače, dne
30. 3. 1999, pridobila 47,57 odstotkov delnic – poslovnih deležev Tovarna močnih krmil Črnci, d.d., Črnci 2a, 9253 Apače.
TMK – Holding, d.d.
Ob-8859
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah družba ERA, Trgovina z
živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, Prešernova 10, sporoča, da ima v lasti
več kot četrtino delnic družbe Ojstrica Dravograd, trgovinska, d.d., Trg 4. julija 32,
Dravograd.
ERA, d.d., Velenje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-8837
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe Križevske opekarne, d.o.o., Boreci 49, Križevci
pri Ljutomeru, objavljam
sklep
družbenika o zmanjšanju osnovnega
kapitala,
in sicer iz 461,697.000 SIT za
456,697.000 SIT na 5,000.000 SIT.
Hkrati pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe na naslovu: Križevske opekarne, d.o.o., Boreci 49 in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Križevske opekarne, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-8847
V sklicu 7. seje skupščine Alpine, d.d.,
Žiri, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7566 se
dopolni dnevni red še z naslednjo točko in
predlogom sklepa:
7. Podaljšanje roka za vpis in vplačilo
novih delnic s strani Evropske banke za obnovo in razvoj.
Predlog sklepa: rok za vpis in plačilo
novih delnic s strani Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je bil sprejet s sklepom 6.
skupščine Alpine, d.d., Žiri, dne 3. 6. 1999
pod 2. točko dnevnega reda (Povečanje
osnovnega kapitala družbe z izdajo novih
delnic ter izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev.) se podaljša do najdlje
31. 12. 1999.
Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
mag. Martin Kopač, dipl. ek.
Preklic
Preklicujemo objavo sklica skupščine
Razvojne družbe, d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana, objavljene v Uradnem listu RS, št. 55
z dne 9. 7. 1999, Ob-6376, Št. 009/99.
Uredništvo
Ob-9094
Uprava RD, d.d., Ljubljana, Tomšičeva
3, v skladu z 31. členom statuta družbe
sklicuje
redno skupščino
RD, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 1999 ob 13.
uri, na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila o
prisotnosti, se ugotovi, da je skupščina
sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe
v zvezi s predlaganim dnevnim redom.
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2. Imenovanje predsedstva skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: v skladu z 38. členom
statuta predsedujočega skupščine določi nadzorni svet. Sprejme se predlog nadzornega
sveta o imenovanju dveh preštevalcev glasov.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme poročilo o poslovanju družbe v 1998. letu z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
4. Poročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o delu nadzornega sveta.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: ustvarjeni dobiček v
1998. letu ostane v celoti nerazporejen.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 1999 na predlog
nadzornega sveta skupščina imenuje revizijsko družbo Constantia MT&D, d.o.o.
7. Spremembe sestave nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje razrešitev Ksenije Gašperšič in imenovanje Marjana Ravnika za člana nadzornega sveta s strani zaposlenih družbe.
8. Določitev višine sredstev za delo nadzornega sveta družbe v 1999. letu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sejnino za seje nadzornega sveta v 1999. letu na ravni (neto) 45.000
SIT za člane in 62.000 SIT za predsednika.
V skladu z določili 68. člena ZNVP in 36.
člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki
bodo svojo udeležbo pisno najavili (s priporočeno pošto), tako da bo na naslov RD
d.d., prispela najpozneje do 27. 8. 1999.
Prijavi je potrebno priložiti: potrdilo KDD o
vknjižbi delnic po stanju na dan 20. 8. 1999.
V primeru, da so delnice na depoju borznoposredniške družbe pri KDD, potrdilo
KDD o številu delnic RD, d.d., na depoju
borznoposredniške hiše po stanju na dan
20. 8. 1999 in potrdilo, oziroma izjavo borznoposredniške družbe, da je določena oseba lastnik določenega števila delnic RD,
d.d., ki so sicer na njenem depoju pri KDD.
Ob priglasitvi na skupščino, se delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so najavili svojo
udeležbo, izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom. Kolikor gre za zastopanje drugih delničarjev ali pravnih oseb, s
pooblastilom za zastopanje.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
sedežu družbe na vpogled delničarjem ali
njihovim pooblaščencem, ki se izkažejo s
potrdilom KDD in z osebnim dokumentom,
vsak delovnik od 13. 8. 1999 dalje med
12. in 14. uro.
Zaradi nemotenega registriranja udeležencev skupščine bo zagotovljena možnost
priglasitve na skupščino eno uro pred začetkom njenega dela.
Kolikor bi se izkazalo, da skupščina ne
bi bila sklepčna, bo zasedanje ponovljeno v
skladu z določili 42. člena statuta RD, d.d.,
in sicer 2. 9. 1999 ob 13. uri na isti lokaciji.
Razvojna družba, d.d.,
direktor
mag. Mitre Koliševski
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Ob-8255
Na podlagi določil ZGD in statuta družbe
uprava družbe Kočevski tisk, d.d., objavlja
sklic
2. redne seje skupščine
družbe Kočevski tisk, d.d.,
ki bo 3. septembra 1999 ob 12. uri v
sejni sobi hotela Valentin v Kočevju.
Dnevni red:
Na skupščini prisotna vabljena notarka
Nina Češarek.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje za predsednika skupščine Marjana Bastarja, za preštevalki glasov Andrejo Tomšič in Nevenko Hočevar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaganem besedilu.
4. Uporaba dobička družbe za leto
1999.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
dobiček družbe za leto 1998 v višini
284.000 SIT ostane nerazporejen.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za leto
1999 imenuje Rödl & Partner, družba za
revizijo in davčno svetovanje, Dunajska 129,
1000 Ljubljana.
6. Sprejem sklepov o spremembi statuta.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe se spremeni drugi odstavek 24. člena statuta družbe Tiskarna Kočevski tisk,
d.d., in sicer se drugi odstavek glasi: nadzorni svet mora poročilo obravnavati in svoje mnenje posredovati skupščini najkasneje
v 30 dneh od prejema revizijskega poročila.
7. Sprejem odstopa članice nadzornega
sveta.
Na podlagi odstopne izjave in na predlog nadzornega sveta se razreši članico nadzornega sveta družbe Anito Kirn, roj. 18. 7.
1972, stanujočo Podgrajska 38, 6250 Ilirska Bistrica, ki je bila imenovana na prvi seji
skupščine družbe, dne 19. 6. 1998.
8. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se za člana nadzornega sveta družbe imenuje Andreja Kavčiča, roj. 31. 5. 1960, stanujočega Gallusovo nabrežje 7, 1000 Ljubljana in sicer za mandatno obdobje, ki velja
tudi za ostale člane nadzornega sveta.
9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo tisti delničarji, ki svoj prihod pisno
najavijo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine upravi družbe. Delničar lahko za zastopanje na skupščini in izvrševanje glasovanja
pravice pooblasti drugo osebo.
Pooblastilo mora biti pisno in deponirano na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Skupščina je sklepčna in lahko odloča,
če je na seji zastopanih več kot 15% vseh
glasov.

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
se pol ure po sklicu izvede nova skupščina
(drugi sklic), ki veljavno odloča, ne glede na
število zastopanih glasov.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe v tajništvu vsak delovni dan od 10.
do 14. ure.
Kočevski tisk, d.d.
uprava
Franc Bartolme
Št. 838
Ob-8589
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Induplati holding, industrija platnenih izdelkov, d.d. in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava
lll. skupščino delniške družbe
Induplati holding, d.d.,
ki bo v sredo, 8. septembra 1999, na
sedežu družbe, Kamniška cesta 24, Zgornje Jarše, 1230 Domžale, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenko Grgič in
za preštevalki glasov Matejo Rudolf Stanič
in Ireno Petek.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 1998 s konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 1998. Sestavni del letnega poročila
družbe so tudi revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se izguba za leto 1998 v višini 168,380.000
SIT pokrije iz revalorizacijskega popravka
kapitala družbe.
4. Obravnavanje in sprejem sklepa o
spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.
5. Informacija o spremembi članov nadzornega sveta v skladu z zakonom o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij.
Predlog sklepa: skupščina je na osnovi
sprejetih sprememb in dopolnitev statuta
družbe sprejela na znanje informacijo o
spremembi članov nadzornega sveta družbe v skladu z določili zakona o Slovenski
razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij.
6. Obravnava in sprejem predloga sklepa o izvolitvi novega člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev in seznanitev s članoma nadzornega sveta-predstavnikoma delavcev.
Predlog sklepa 6.1.: skupščina izvoli v
skladu s sprejetimi spremembami statuta
družbe na predlog nadzornega sveta za novega člana predstavnika delničarjev v nadzorni svet družbe Simona Mavsarja.
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Mandat člana nadzornega sveta, ki je
bil izvoljen v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami določil statuta družbe, nastopi z dnem vpisa sprejetih sprememb in dopolnitev statuta v sodni register
in traja do izteka mandata že imenovanega
nadzornega sveta, ki je bil imenovan 15.
12. 1997.
Predlog sklepa 6.2.: skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delavcev, ki ju je izvolil svet delavcev, in sicer sta to Rajko Birk in Anton
Lavtar.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Induplati Holding, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako, da
jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan od 9. do 12. ure na sedežu
družbe, Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24,
1230 Domžale, v tajništvu družbe, od dneva objave do vključno dneva izvedbe skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Induplati Holding, d.d.,
uprava - direktor:
Janez Režun
Ob-8590
Na podlagi 7.4. člena statuta družbe Dolina, trgovina, d.d., sklicujem
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redno letno skupščino družbe
Dolina, trgovina, d.d.,
ki bo v torek, 31. 8. 1999 ob 12. uri v
prostorih uprave, Goriška 46, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti se izvoli predsednik in dva preštevalca
glasov po predlogu uprave. Skupščini prisostvuje notar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
dobiček za leto 1998 v višini 1,383.426
SIT nerazporejen.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revizijo poslovanja za leto
1999 imenuje pooblaščena revizorska hiša, Plus revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kot jih
predlaga uprava.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Goriška
46, Velenje.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po
objavi tega sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo, pooblaščenci morajo s prijavo za udeležbo poslati tudi pooblastilo. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje ob 12.30 na istem mestu, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dolina, d.d., Velenje
uprava
Ob-8591
Na podlagi 36. točke statuta družbe
Modna konfekcija Ideal, d.d., Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal, d.d., Nova
Gorica,
ki bo dne 15. 9. 1999 ob 16. uri v
prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25.junija 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli se predlagani
predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji bo prisotna notarka Lučovnik
Eva za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa začasne uprave: na predlog začasne uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1998.
3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube iz leta 1998.
Predlog sklepa uprave: ugotovljena izguba iz leta 1998 v višini 26,143.706,80
SIT se pokriva v breme poslovnega izida v
naslednjih petih letih.
4. Imenovanje revizorjev za leto 1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorje za leto 1999 se imenuje revizorska
družba RFR Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici,
Cesta 25. junija 22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
Nasprotni predlogi:
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Št. 174/99
Ob-8594
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota, d.d., Lendavska
1, sklicuje uprava družbe
4. sejo skupščine družbe GEP
Kartonaža Murska Sobota, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. 9. 1999 ob 11. 30 v
sejni sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in imenujejo zapisničarka, preštevalka glasov in notar po predlogu uprave
družbe.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za leto 1999 imenuje revizorska
družba Audit, d.o.o., Murska Sobota.
4. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: na predlog sedanje
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se poslovno poročilo prejšnje uprave
za leto 1998 zavrne.
5. Sprejem odločitve o pokrivanju izgube za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se izguba
iz poslovnega leta 1998 v višini 72.427 mio
SIT v celoti pokrije iz revalorizacijskega popravka kapitala.
6. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razrešita člana nadzornega sveta in
izvolita nova člana nadzornega sveta.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki morajo najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na
skupščini ter deponirati pooblastila pri upravi na sedežu družbe, Lendavska 1 v Murski
Soboti. Prijava je pravočasna, če prispe na
sedež družbe s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 30. 8. 1999.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe vsak dan od 11. do 14. ure do zasedanja skupščine.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred sejo zaradi
vzpostavitve evidence.
Če skupščina ob določenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri z enakim dnevnim
redom, skupščina pa bo v tem primeru
sklepčna, ne glede na število prisotnih glasov.
GEP Kartonaža Murska Sobota, d.d.
uprava
Ob-8595
Na podlagi 7.4. člena statuta trgovske
družbe Metro, d.d., Celje, Prešernova 10,
sklicuje uprava družbe
4. zasedanje skupščine,
ki bo v petek 10. 9. 1999, ob 12. uri, v
prostorih podjetja Engrotuš, Cesta v Trnovlje 10a Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
zasedanja skupščine.
Predlog sklepa: izvolita se predsednik
skupščine in preštevalca glasov ter imenuje notar za sestavo notarskega zapisnika
po predlogu uprave in potrditev dnevnega
reda.
2. Potrditev letnega poročila za leto
1998 skupaj z revizijskim poročilom za leto
1998.
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Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom
za leto 1998.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi dobička po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta o imenovanju revizorja RS
Biro Žalec.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled od 10. avgusta 1999 naprej na
sedežu družbe, Prešernova 10, Celje.
Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno s priporočeno pošto sporočijo
upravi v 7 dneh od objave sklica ter s tem
omogočijo upravi in nadzornemu svetu pravočasno pripravo njihovih stališč.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
kateri so vpisani v delniško knjigo oziroma
njihovi zastopniki osebno ali po pooblaščencu, če svojo udeležbo priglasijo tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovalnih lističev, ki jih prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo seja skupščine in so istočasno
vstopnica za udeležbo na skupščini.
V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan v
istem prostoru ob 13. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala, ne glede na višino na seji prisotnega
kapitala. Sejni prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom.
Trgovska družba Metro, d.d., Celje,
uprava
Ob-8596
Direktor družbe skladno z 12. členom
statuta delniške družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Gopek, d.d.
Seja skupščine bo na sedežu družbe Gopek, d.d., v Novi Gorici, Prvomajska 37, v
prostorih menze dne, 14. 9. 1999 s pričetkom ob 15.15 uri.
Na skupščini lahko glasujejo le tisti delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci (pooblastilo podano v pravni službi Gostol - Gopan, d.o.o.), ki svojo udeležbo na skupščini
pisno potrdijo pri Jež Zdenki ali Prinčič Silvani najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine ter dveh preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se za mandatno dobo 4 let izvoli Zupančič Aleša. Za
preštevalki glasov se za mandatno dobo 4
let izvoli Jež Zdenko in Prinčič Silvano.
2. Obravanava in sprejem letnega poročila in konsolidirane bilance za leto 1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Potrdi in sprejme se letno poročilo
družbe Gopek, d.d., z revizorskim poroči-

lom revizorske hiše RFR - Ernst & Young za
leto 1998.
2. Potrdi in sprejme se konsolidirana
bilanca družbe Gopek, d.d., z revizorskim
poročilom revizorske hiše RFR - Ernst &
Young za leto 1998.
3. Poslovno poročilo za leto 1998,
konsolidirana bilanca za leto 1998 ter revizijski poročili so sestavni del tega sklepa.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za člane nadzornega sveta predstavnikov delničarjev se za mandatno dobo 4 let
izvoli:
– Kušar Bojana,
– Lovrič Bojana,
– Rot Alojza.
Dva člana nadzornega sveta predstavnikov zaposlenih bo skladno z zakonom izvolil
svet delavcev.
4. Določitev nagrade za člane in predsednika nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: nadzornemu svetu pripada nagrada v
obliki sejnine v naslednji višini:
– za člane nadzornega sveta, vsakemu v
višini 20.000 SIT neto,
– za predsednika nadzornega sveta v višini 30.000 SIT neto.
5. Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: iz nerazporejenega dobička za leto
1996 se delničarjem izplačajo dividende v
višini 5,856.600 SIT ali 600 SIT bruto na
eno delnico.
Dividende se izplačajo do 31. 1. 2000.
Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, zavedeni v delniški knjigi družbe Gopek, d.d., na dan sprejema tega sklepa.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Rusjan Suzani in sicer vsak delovni dan med 14. in 15.
uro.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 16. uri, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gopek, d.d.
direktor
Ob-8597
Predsednik uprave družbe skladno z določili statuta delniške družbe Gostol - Gocom, d.d., Nova Gorica, sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Gostol - Gocom, d.d.
Seja skupščine bo na sedežu družbe Gostol - Gocom, d.d., v Novi Gorici, Prvomajska 37, v prostorih menze, dne 14. 9.
1999, s pričetkom ob 16. uri.
Na skupščini lahko glasujejo le tisti delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno potrdijo pri
Rijavec Ingrid najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine ter dveh preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se za mandatno dobo 4 let izvoli
Suzano Rusjan. Za preštevalki glasov se za
mandatno dobo 4 let izvoli Rijavec Ingrid in
Cernatič Romildo.
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2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa uprave:
1. Potrdi in sprejme se letno poročilo
družbe Gostol - Gocom, d.d., z revizorskim
poročilom revizorske hiše RFR, Ernst &
Young za leto 1998.
2. Letno poročilo in revizorsko poročilo za leto 1998 sta sestavni del tega sklepa.
3. Imenovanje članov uprave.
Predlog sklepa uprave:
1. Za člane uprave delniške družbe
Gostol - Gocom, d.d., Nova Gorica, se imenuje:
– Brelih Bojana - predsednik uprave,
– Preglelj Alfonza - član uprave,
– Valenčič Jožeta - član uprave,
in sicer za mandatno dobo 5 let, ki se
šteje od izteka mandata dosedanjim članom
uprave, to je od 29. 7. 1999 dalje.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na
vpogled na sedežu družbe pri Rijavec Ingrid
in sicer vsak delovni dan med 14. in 15. uro.
Če ob prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 16.30, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gostol - Gocom, d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Št. 17/99
Ob-8598
Na podlagi določil statuta družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota,
d.d. in določil zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
2. skupščino delniške družbe
Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
Sobota, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 1999,
ob 10. uri v prostorih podjetja Eurest (bivša
družbena prehrana) v Murski Soboti, Slomškova ul. 49.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje vabljeni notar Jože Ratnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo o poslovanju v letu 1998 po predlogu
uprave, na podlagi revizijskega poročila po
opravljeni reviziji s strani pooblaščene revizijske družbe “Audit” ter na osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube za obdobje 1998.
Predlog sklepa: izguba družbe v revalorizirani vrednosti znaša na dan 31. 12. 1998
za leto 1996 1,223.482,20 SIT, za leto
1997 20,026.094,81 SIT in za leto 1998
28,296.087,39 SIT. Skupaj torej znaša izguba 49,546.534,40 SIT.
Izguba se pokriva na dan 31. 12. 1998
in sicer v višini 32,001.966,97 SIT v breme
rezerv in revalorizacijskega popravka rezerv,
preostanek v višini 17,544.567,43 SIT pa v
breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: kot revizorja za leto
1999 se imenuje revizorska družba Revidicom, d.o.o., iz Maribora.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, naj pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan v tajništvu na sedežu družbe v
Murski Soboti, Arh. Novaka 17.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Opozorilo!
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
GLG Murska Sobota, d.d.
uprava - direktor
Št. 00/1111/1999
Ob-8599
Uprava družbe IMP Klimat, d.d., Ljubljana, Vojkova 58, sklicuje
2. redno sejo skupščine družbe IMP
Klimat, d.d., Ljubljana,
ki bo v prostorih upravne enote Ljubljana, izpostava Bežigrad, Ljubljana, Linhartova c. 13, in sicer 31. 8. 1999 ob 11. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Janka Pučnika, univ.
dipl. prav.
Za preštevalca glasov se imenujeta Primožič Marija in Zavrl Romana.
Skupščini bo prisostvoval notar Kotar
Marjan, univ. dipl. prav.
3. Sprejem letnega poročila za 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave za leto 1998 po predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Sklep o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba za leto 1998 v
višini 105,639.111,42 SIT ostane nepokrita.
5. Sklep o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: na osnovi predloga uprave in nadzornega sveta se za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizijska hiša IN REVIZIJA, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu sedeža družbe v Ljubljani, Vojkova 58, vsak delavnik od 8. do 11.
ure od dneva objave do 31. 8. 1999.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo
v pisni obliki obrazloženi in poslani v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvo družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovanja imajo
vsi tisti delničarji, pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred skupščino piejavili svojo udeležbo upravi družbe in
bodo na dan 23. 8. 1999 vpisani v delniško
knjigo vodeni pri KDD.
Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence, da se javijo v sprejemnici najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci skupščine se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne
lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in glasuje ne glede na višino zastopanega kapitala.
IMP Klimat, d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 35-99
Ob-8600
Na podlagi 48. člena statuta družbe Grafika Soča grafična dejavnost in knjigotrštvo,
d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica, uprava družbe vabi delničarje na
2. sejo skupščine družbe Grafika Soča,
d.d., Sedejeva 4, Nova Gorica,
ki bo v torek, 31. 8. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe, Sedejeva 4, Nova Gorica
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danica Klemenc, za preštevalca glasov pa Danijela Šuligoj in Lidija Marušič. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Eva Lučovnik.
3. Spremembe poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme predlagane spremembe poslovnika o delu skupščine.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, ter
mnenju revizorja skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaganem besedilu.
5. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep o razporeditve
čistega dobička:
– čisti dobiček iz leta 1998 v znesku
19,995.453,44 SIT ostane nerazporejen;
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– do 31. 12. 1998 revalorizirani nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let v višini
228,020.581 SIT se nameni:
– iz leta 1993 v višini 27,415.410,11
SIT za rezerve
– iz leta 1993 v višini 20,218.800 SIT
za izplačilo dividend
– iz let 1994–1997 v višini
180,386.370,90 SIT ostane nerazporejen.
Bruto dividenda na delnico je 70 SIT in
se bo izplačala do 31. 12. 1999 v nerevaloriziranih zneskih. Do izplačila dividende
so upravičeni delničarji, ki so na zadnji dan
prijave na to skupščino vpisani v delniški
knjigi družbe.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Pradlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, ter po sklepu skupščine
družba oblikuje sklad lastnih delnic v višini
75,000.000 SIT iz naslova prostih rezerv.
Nadzorni svet sprejme na predlog uprave
pravila poslovanja s skladom lastnih delnic.
Družba lahko oblikuje sklad lastnih delnic
za namene iz 1., 2. in 3. alineje 240. člena
ZGD, ter za nagrade upravi in članom nadzornega sveta.
7. Razrešitev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se na lastno željo rezreši član nadzornega sveta Goran Simčič z dnem 31. 8.
1999 in se v nadzorni svet z istim dnem
imenuje Zvonka Črmelj, z mandatom do 12.
11. 2002.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Podboršek, k.d., Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblasilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavijo svojo udeležbo v tajništvu uprave, na sedežu družbe in so vpisani v
delniški knjigi po stanju na zadnji dan prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Grafika Soča, d.d., Nova Gorica
uprava družbe
Št. 41-64/10
Ob-8602
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20,
Kranj, sklicujemo
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1. skupščino delničarjev,
ki bo 24. 8. 1999 ob 12. uri v prostorih
družbe Vzdrževalna baza Lesce, Alpska cesta 110.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bogdan Drinovec, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in
Stane Remic. Za notarja se povabi Dušo
Trobec Bučan.
2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.
3. Poročilu začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje in določitev sejnih članov nadzornega sveta.
4.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje, imenujejo: Vesna Klavora,
Vladimir Černe in Bogdan Drinovec.
4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini
40.000 SIT neto in člane nadzornega sveta
30.000 SIT neto. Poleg tega pripada vsem
članom nadzornega sveta povračilo morebitnih potnih stroškov.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu začasne uprave.
6. Seznanitev skupščine o poslovanju v
obdobju 1993-1997.
7. Obravnava in odločanje o sprejemu
revidiranega letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: Sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom, po predlogu začasne uprave in
pozitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta.
8. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička in
pokrivanju izgube v obdobju 1993-1998.
Predlog sklepa: na osnovi pozitivnega
mnenja začasnega nadzornega sveta, se
sprejme predlog začasne uprave o razporeditvi dobička in pokrivanju izgube v obdobju
1993-1998.
9. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasne uprave o oblikovanju sklada lastnih
delnic za namene iz 240. člena ZGD. Družba lahko pridobi delnice v nominalni vrednosti največ 37,000.000 SIT. Lastne delnice se bodo pridobivale iz sredstev rezerv
nad z zakonom predpisano višino.
10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasnega nadzornega sveta o imenovanju revizorja za leto 1999. Za revizorja se imenuje
revizijska družba DR Cilj, d.o.o., iz Ljubljane.
11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu ter vsebina sprememb in
dopolnitev statuta družbe, je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta
20, Kranj, 15 dni pred zasedanjem skupščine, vsak delavnik od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
previlno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13 uri. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi delničarjev.
Delničarji lahko v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine podajo upravi družbe pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim
predlogom v roku desetih dni po objavi sklica skupščine in o tem obvestila delničarje
na enak način kot je bil objavljen sklic skupščine.
Cestno podjetje Kranj, d.d.,
začasna uprava in začasni nadzorni
svet
Št. 3397
Ob-8604
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Kocbekova cesta 30, Škofja vas, uprava sklicuje
skupščino,
ki bo v torek 31. 8. 1999 ob 11. uri, v
dvorani Krajevne skupnosti Ljubečna, Kocbekova 43, Ljubečna, Škofja vas, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine, dva preštevalca glasov in
ugotovi sklepčnost skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto 1998 po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega
sveta ter mnenju revizijske družbe za leto
1998.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička iz poslovanja za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: dobiček iz leta
1998 v višini 3,805.506,83 SIT, ostane
nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovnega leta 1999 se imenuje revizijsko hišo Pricewaterhousecoopers iz Ljubljane.
Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Stran

3990 / Št. 60-61 / 30. 7. 1999

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 31. 7. 1999.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji in ne glede na predhodno pisno prijavo.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Ljubečna Celje, d.d.
uprava
Št. 03-34/1
Ob-8605
Uprava družbe na podlagi 21. člena statuta delniške družbe Cestnega podjetja Koper, d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, sklicuje
2. redno sejo skupščine
delniške družbe Cestno podjetje
Koper, družbe za gradnjo in
vzdrževanje cest, d.d., Ulica 15. maja
14, Koper,
ki bo dne 31. 8. 1999 ob 13. uri v veliki
sejni dvorani Banke Koper, d.d., v Kopru,
Pristaniška ulica 14, 6. nadstropje in skupaj
z nadzornim svetom predlagal naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:
– skupščino bo vodil izvoljeni predsednik skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz
Ljubljane, Jadranska 18,
– za preštevalca glasov se imenuje Sonjo Grižon in Renca Hrvatina, oba iz Cestnega podjetja Koper, d.d.,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi notar Dravo Ferligoja iz Kopra, Ferrarska
14.
2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1998 in planu razvoja Cestnega podjetja Koper, d.d.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 1998 in
plan razvoja Cestnega podjetja Koper, d.d.,
v predloženem besedilu.
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3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi rezultatov poslovanja za leto 1998.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se predlog uprave in nadzornega sveta o
ugotovitvi in razporeditvi rezultatov poslovanja za leto 1998. Ugotovljeni čisti dobiček
poslovnega
leta
1998
v
znesku
52,084.229,80 SIT ostane nerazporejen.
4. Obravnava sprememb statuta družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta uprava predlaga naslednji sklep: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predloženem besedilu.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 10% osnovnega kapitala družbe.
Sklad lastnih delnic se oblikuje namensko za pridobitev lastnih delnic po prvi, drugi in sedmi alinei 240. člena zakona o gospodarskih družbah.
Za oblikovanje sklada lastnih delnic se
nameni nerazporejeni dobiček iz prejšnjih
let ter rezerve družbe.
6. Informacija o nakupu lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
nakupom navadnih imenskih delnic družbe.
7. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se dosedanji član
nadzornega sveta Ciril Hajdinjak, EMŠO
2903969500067. Za člana nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev se do poteka mandata članom nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev imenuje Viljem Tisnikar, EMŠO 0811966500180.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Cestno podjetje Koper, d.d., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, Ulica
15. maja 14, Koper, v tajništvu družbe,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi družbe oziroma v centralnem registru
KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 21. 8. 1999, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 50% vseh glasov. Če ob
prvem sklicu skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega sklica. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
Cestno podjetje Koper, d.d.,
uprava
Igor Ukota
Št. 12/99
Ob-8606
Na podlagi statuta delniške družbe uprava sklicuje
2. redno skupščino družbe
Tekstilna Medvode, Industrija
tehničnega tekstila, d.d., Barletova c.
4, Medvode,
ki bo 31. 8. 1999 ob 15.30 v sejni sobi
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev 2. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli mag. Marjana
Cerarja, za preštevalca glasov Ireno Bitežnik in Marinko Bergant, za zapisnikarja pa
Vlasto Arčon.
Skupščine se bo udeležil vabljeni notar.
3. Ustno poročilo o poslovanju družbe
za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 1998.
4. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se pokrije izguba v višini 5,729.402 SIT v breme
revalorizacijskega popravka kapitala.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje Revizijska družba Podboršek, k.d.
6. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta. Na podlagi odstopne izjave
skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Jureta Miklavca.
Za novega člana nadzornega sveta se
izvoli Viktorja Frangeža, dipl. ek., in sicer za
4 leta po izvolitvi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu družbe v Medvodah, Barletova c. 4, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko en teden po objavi
sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo ostale delničarje seznanila o teh predlogih.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo. Pooblaščenci morajo s prijavo
za udeležbo poslati tudi pooblastilo. Kot datum prijave šteje datum, ko je družba prejela obvestilo.
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Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, o točki 1 in 2 se glasuje z
dviganjem rok, o ostalih pa z glasovalnimi
lističi, ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v
prostor, kjer zaseda skupščina. Sklepe
sprejmejo delničarji navadnih delnic oznake
A, B in G z navadno večino oddanih glasov.
Vsaka delnica daje delničarju en glas. Glasovanje je osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno, z navedbo podatkov, ki jih določa zakon.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležnce, da se javijo ob odprtju prostora, kjer bo zasedala skupščina.
Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Tekstilna Medvode
Industrija tehničnega tekstila, d.d.,
uprava družbe
Št. 99
Ob-8607
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vega, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana,
Stegne 13/a, sklicujem
skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja
optičnih naprav, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 31. 8. 1999 ob 11. uri v
prostorih restavracije v poslovni stavbi družbe v Ljubljani, Stegne 13a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za
imenovanje organov skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 1998.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov v poslovnem letu 1999
se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo
Euro-in&Partners, d.o.o.
5. Predlog za razrešitev in imenovanje
člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člana nadzornega sveta in izvoli novega člana nadzornega sveta.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, kolikor
delničarji želijo, da so o njem pravočasno
seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
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pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organiziranega zbiranja pooblastil morajo biti le-ta sestavljena skladno z zakonom o prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo
upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo k posamezni točki dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni
dan od 18. do 23. avgusta, in sicer v času
od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina, bodo odprti 30 minut pred pričetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 31. 8.
1999 ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vega, proizvodnja optičnih naprav, d.d.,
Ljubljana
uprava družbe
direktor Robert Černe
Št. 033
Ob-8610
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in v smislu 37. in 38. člena
statuta družbe uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 1. 9. 1999 ob 13. uri v
sejni sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Obravnava in sprejem revidiranega poročila za leto 1998.
3. Sprememba statuta družbe.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
AD 1) Za predsednika skupščine se izvoli Kosem Dušan.
V verifikacijsko komisijo se izvolita Božič
Ema in Meden Alenka.
Za zapisnikarja se izvoli Zupančič Vlasta.
Za sestavo notarskega zapisnika se
pooblasti notarko Kumar Nado.
AD 2) Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter revizorskega poročila se sprejme letno poročilo za
leto 1998.
AD 3) Sprejmejo se spremembe statuta
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta družbe.
AD 4)
A) Razreši se nadzorni svet v sestavi:
– Pušar Anton,
– Brajdih Marjan,
– Pavlin Koraljka,
– Rozman Stanislav.

B) Izvolijo se naslednji člani nadzornega
sveta:
– Brajdih Marjan,
– Mesec Branko
– Skupščina se seznani z članom NS, ki
ga je izvolil svet delavcev.
AD 5) Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 nadzorni svet predlaga
revizijsko hišo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 12. do 14.
ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v roku
7 dni po objavi tega dnevnega reda predloženi tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti podano pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino najmanj eno uro pred pričetkom
zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina do 13. ure ne bo sklepčna, bo začetek zasedanja prestavljen za eno
uro, skupščina pa bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Elma TT, Ljubljana, d.d.,
uprava družbe
Št. 128
Ob-8612
Na podlagi statuta delniške družbe RTC
Žičnice Kranjska Gora, d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujemo
3. skupščino delničarjev,
ki bo 30. 8. 1999 ob 12. uri na sedežu
družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov pa Jana Lavližar in Peter Klofutar.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana.
Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta Stanislava Repovža
kot člana in predsednika nadzornega sveta.
Za nadomestno članico nadzornega sveta
se izvoli Karmen Mavrič. Mandat nadomestni članici nadzornega sveta začne teči z
dnem imenovanja na skupščini in preneha z
dnem prenehanja mandata ostalima članoma nadzornega sveta.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih imenskih delnic, ki so vpisani v
knjigo delničarjev 10 dni pred sklicom
skupščine ali njihovi pooblaščenci, oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini tako, da njihova
prijava prispe na sedež družbe najkasneje
3 dni pred skupščino. V tem času trgovanje in prenos delnic nista dovoljena. Pooblastilo mara biti pisno in mora vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO, oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano
pri vpisu v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom skupščine. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v
dvorano pravočasno zasedejo mesta.
Gradivo za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe 15 dni pred pričetkom zasedanja, vsak delavnik od 10. do 13. ure v
tajništvu družbe v Kranjski Gori, Borovška
cesta 103a.
RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.,
direktor: Božidar Pristavec
nadzorni svet:
namestnica predsednika Mateja Kunc
Št. 376/99
Ob-8614
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje, sklicuje uprava
3. skupščino delničarjev
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
Trbovlje,
ki bo 8. 9. 1999 ob 12. uri v jedilnici
družbe, Savinjska cesta 31, Trbovlje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsedujočega se izvoli
Tomislava Kus.
Izvoli se preštevalki glasov v sestavi: Irena Lavrin in Majda Vozelj.
Seji bo prisostvovala in sodelovala vabljena notarka Marjana Kolenc–Rus.
2. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem
revizorja in mnenjem nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagano letno poročilo za leto 1998, skupaj z
revizijskim mnenjem in mnenjem nedzornega sveta.
3. Sprejem temeljev poslovne politike in
prioritetnih aktivnosti družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini naslednji sklep: skupščina sprejme temelje poslovne politike in prioritetnih aktivnosti družbe.
4. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1998.
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Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi
dobička za leto 1998 v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leta 1993–1996.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep o razporeditvi dobička za leta 1993–1996 v predlaganem
besedilu.
6. Obravnava in sprejem sklepa o ustanovitvi sklada lastnih delnic z mnenjem nadzornega sveta.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejme sklep o ustanovitvi sklada lastnih delnic v predlaganem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Na predlog nadzornega sveta se za revizijo letnih računovodskih izkazov za leto
1999 imenuje predlagano revizijsko družbo.
8. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta za obdobje do 18. 8. 2001.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednj sklep: na lastno željo se razreši
Tomaž Lahajnar. Izvoli se predlagani član
nadzornega sveta kot predstavnik kapitala
za obdobje do 18. 8. 2001.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi Klirinško depotne družbe na dan 31. 8. 1999. Pooblastilo mora
biti pisno in dostavljeno upravi družbe vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo vse udeležence, da se ob
prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri predsedniku
družbe na mestu, kjer poteka seja ter s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini.
Nasprotni predlogi.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim tečkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v roku sedmih
dni po objavi sklica skupščine.
Tovarna pohištva Trbovlje, d.d.,
uprava družbe
Ob-8684
Na podlagi določb aktov družbe Magos,
podjetje za marketing, consulting in inženiring, d.d., s sedežem na Dunajski 106 v
Ljubljani in na podlagi določb zakona o gospodarskih družbah, sklicuje direktor
7. zasedanje skupščine
družbe Magos, podjetje za marketing,
consulting in inženiring, d.d.,
ki bo dne 31. 8. 1999, ob 10. uri, v
pisarni notarja Jožeta Dernovška, Tavčarjeva 6, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Vlahović Dejan, za preštevalca
glasov pa Žlender Alojz. Seji prisostvuje povabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnih poročil
za leto 1997 in 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1997 in 1998 v
predloženem besedilu.
3. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.
a) Družba Magos, podjetje za marketing, consulting in inženiring, d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska 106, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št. 1/1595/00, se preoblikuje v
družbo z omejeno odgovornostjo, s firmo
Magos, marketing, consulting in inženiring,
d.o.o., z istim sedežem in značilnostmi,
razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je v
predloženem besedilu sestavni del tega
sklepa.
b) Nominalni znesek poslovnega deleža
vsakega družbenika je enak nominalnemu
znesku njegovih delnic, po stanju v delniški
knjigi družbe, na dan sklica skupščine, in
sicer:
1.) Vlahovič Andrija, Gabrov trg 1, Ljubljana, 1,292.000 SIT,
2.) Vlahovič Dejan, Gabrov trg 1, Ljubljana, 235.000 SIT,
3.) Žlender Alojz, Livarska 7, Kamnik,
38.000 SIT,
4.) Kelemina Slavka, Vojkova 77, Ljubljana, 35.000 SIT,
5.) Kovinar, podjetje storitvenih obrti,
d.d., Kočevje, Reška c. 27, Kočevje,
24.000 SIT,
6.) Obrtna, gradbena in trgovska zadruga Zora Domžal, z.o.o., Prešernova 33,
Mengeš, 22.000 SIT,
7.) K S L, d.o.o., Ljubljana, podjetje za
proizvodnjo in trženje izdelkov iz nerjavečih
kovin, Rudnik lll/2, Ljubljana, 19.000 SIT,
8,) LABOD, čistilnica in pralnica, d.o.o.,
Poljanski nasip 4-6, Ljubljana, 17.000 SIT,
9.) TIBA Elektromotorji, d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva 20, Ljubljana, 14.000 SIT,
10.) Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeve brigade 28, Trebnje, 12.000 SIT,
11.) Kemična čistilnica, d.d., Gorkega
9, Maribor, 11.000 SIT,
12.) EPG, elektrotehniško podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9, Grosuplje, 11.000 SIT.
c) Osnovni kapital družbe se efektivno
poveča za 393.000 SIT in znaša 2,123.000
SIT. Povečanje zagotovijo družbeniki z vplačilom novih denarnih vložkov, ki jih na račun
družbe pred vložitvijo predloga za vpis spremembe osnovnega kapitala v sodni register
vplačajo:
1.) Vlahovič Andrija, Gabrov trg 1, Ljubljana, 208.000 SIT,
2.) Vlahovič Dejan, Gabrov trg 1, Ljubljana, 115.000 SIT,
3.) Žlender Alojz, Livarska 7, Kamnik,
62.000 SIT,
4.) Krojaško podjetje Trebnje, d.o.o.,
Gubčeve brigade 28, Trebnje, 2.000 SIT,
5.) Kemična čistilnica, d.d., Gorkega 9,
Maribor, 3.000 SIT,
6.) EPG elektrotehniško podjetje, d.o.o.,
Grosuplje, Cesta ne Krko 9, Grosuplje,
3.000 SIT.
Vložke povečanega osnovnega kapitala
bodo družbeniki prevzeli s posebno listino
v notarskem zapisu in na njihovi podlagi
pridobljene poslovne deleže združili z do-
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sedanjimi poslovnimi deleži tako, da bo
imel vsak družbenik le en poslovni delež,
pridobljen z vpisom preoblikovanja in povečanja osnovnega kapitala v sodni register, in sicer v nominalnem znesku najmanj
14.000 SIT.
d) Sprejme se spremembo in uskladitev
dejavnosti družbe z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Ur.l. RS št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96
in 89/98), v predloženem besedilu.
e) Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register se rezreši direktor družbe Andrija
Vlahović.
Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo z veljavnostjo od vpisa preoblikovanja v sodni register se imenuje Alojz Žlender, ki zastopa in prestavlja družbo posamično in brez omejitev.
Za zastopnika družbe z omejeno odgovornostjo z veljavnostjo od vpisa preoblikovanja v sodni register se imenuje Andrija
Vlahović, ki zastopa in predstavlja družbo
posamično in brez omejitev.
f) Družbeniki bodo v notarskem zapisu
sklenili družbeno pogodbo o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo.
g) Družba izjavlja, da v primeru preoblikovanja z večinskim sklepom prek zapisnika ponuja vsem delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, da bo pridobila njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
za premerno odškodnino.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci na podlagi
pisnega pooblastila.
Gradivo za zasedanje, vključno z besedilom družbene pogodbe, je delničarjem na
razpolago za vpogled vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na sedežu družbe.
MAGOS,
podjetje za marketing, consulting in
inženiring, d.d.,
direktor Andrija Vlahovič
Št. 033
Ob-8685
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in v smislu 37. in 38. člena
statuta družbe uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 1. 9. 1999 ob 13. uri v
sejno sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine .
2. Obravnava in sprejem revidiranega poročila za leto 1998.
3. Sprememba statuta družbe.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 1999.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlogi sklepov:
AD 1) Za predsednika skupščine se izvoli Kosem Dušan.
V verifikacijsko komisijo se izvolita Božič
Ema in Meden Alenka.
Za zapisnikarja se izvoli Zupančič Vlasta.
Za sestavo notarskega zapisnika se
pooblasti notarko Kumar Nado.
AD 2) Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter revizor-

Št.

60-61 / 30. 7. 1999 / Stran 3993

skega poročila se sprejme letno poročilo
za leto 1998.
AD 3) Sprejmejo se spremembe statuta
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta družbe.
AD 4)
A) Razreši se nadzorni svet v sestavi:
– Pušar Anton,
– Brajdih Marjan,
– Pavlin Koraljka,
– Rozman Stanislav.
B) Izvolijo se naslednji člani nadzornega
sveta:
– Brajdih Marjan,
– Mesec Branko,
– Skupščina se seznani z članom NS, ki
ga je izvolil svet delavcev.
AD 5) Za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 nadzorni svet predlaga
revizijsko hišo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 12. do 14.
ure v času od objave dnevnega reda do
dneva pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki in obrazloženi ter v roku
sedmih dni tega dnevnega reda predloženi
tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic ali njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti podano
pisno.
Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji ali njihovi pooblaščeni, ki najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje se naproša, da pridejo na skupščino najmanj eno uro pred pričetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidence in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
Če skupščina do 13. ure ne bo sklepčna, bo začek zasedanja prestavljen za eno
uro, skupščina pa bo takrat odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ELMA TT
tovarna transformatorjev, Ljubljana,
d.d.,
uprava družbe
Št. 272/99
Ob-8686
Na podlagi 39. člena statuta družbe Avtonabava, d.d., uprava sklicuje
4. skupščino družbe
Avtonabava, d.d., Zvezna ulica 2a,
Ljubljana,
ki bo 31. 8. 1999 ob 8. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Zvezna ulica
2a, z naslednjim dnevnim redom :
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:

Za predsedujočega skupščini se izvoli
Francija Strajnarja.
Za preštevalko glasov in zapisničarko se
izvoli Ireno Kos.
Za pristojno notarko se imenuje Nado
Kumar.
2. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Na predlog uprave in na podlagi mnejna
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
o poslovanju družbe za leto 1998.
3. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane izguba iz leta
1998 v skupnem znesku 53,772.702 SIT
nepokrita.
4. Imenovanje revizorja.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da za poslovno leto 1999 kot
pooblaščenega revizorja imenuje družbo
Plus Revizija, d.o.o..
5. Sprememba članov NS kot predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Skupščina razreši naslednje člane
nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev:
– Nado Burić,
– Tadeja Počivavška,
– Francija Strajnarja.
2. Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev:
– Brusa Rajka,
– Kukovica Petra,
– Borisa Perka.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za sejo skupščine, skupaj s
predlogi sklepov, je delničarjem na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe Avtonabava, d.d., vsak delavnik od 9. do 12. ure
od dneva objave dnevnega reda do vključno dveva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Skupščine se lahko udležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evedenc in morebirnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro
kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede ne višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Avtonabava, d.d., Ljubljana
uprava, d.d.,
Kamilo Lekše
direktor
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Ob-8687
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 8.3.6 točke statuta družbe Color, industruja sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., Medvode, uprava družbe sklicuje
3. redno zasedanje skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v torek 31. 8. 1999, ob 14. uri v
sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave izvoli predsedujočega skupščine, zapisnikarja in preštevalca glasov.
3. Sprejem letnega poročila družbe Color, d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sprejme letno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu.
4. Delitav dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta sklene, da ostane čisti dobiček iz leta
1998 v višini 261,214.585,85 SIT nerazporejen.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo: popolno gradivo za skupščino
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Color, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 4, v tajništvu družbe vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden dni po objavi
sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oz. nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni
in razumno utemeljeni. Družba bo ostale
delničarje obvestila o teh predlogih.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice.
Pravico udeležbe na skupščini in pravico uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
in so 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi oz. centralnem registru. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum
prijave šteje datum, ko je družba prejela
obestilo.
Navodilo za glasovanje.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.
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Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Opozorila.
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se javijo ob odprtju prostora. Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice.
Drugi sklic.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, t.j. 31. 8.
1999 ob 15. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Color, d.d., Medvode
uprava družbe
Št. 014
Ob-8689
Na podlagi 6.3. člena statuta delniške
družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
sklicuje uprava-direktor družbe
2. redno sejo skupščine
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
ki bo v torek 31. 8. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 50, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se predsednik skupščine, dva
preštevalca glasov in potrdi se vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998 z revizijskim mnenjem na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1998 z revizijskim mnenjem na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta.
3. Uporaba in razdelitav dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta predlagano razdelitev dobička in predlagano višino divedende.
Dividende bodo izplačane delničarjem,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo in bodo izplačane do 30. novembra
1999.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 1999
imenuje reizijska družba LM Veritas, d.o.o.,
iz Ljubljane, Dunajska 106.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se oblikuje sklad lastnih delnic za namene iz 240.
člena zakona o gospodarskih družbah v višini 10% osnovnega kapitala.
Sklad lastnih delnic se oblikuje iz sredstev revaloriziranega popravka rezerv v višini 22,769.900 SIT.
Pravila delovanja sklada lastnih delnic
sprejme nadzorni svet. O poslovanju sklada
lastnih delnic je uprava dolžna poročati
skupščini.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan

od objave do dneva skupščine, od 10. do
12. ure.
Nasprotni predlogi.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda mora
biti predložen v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku 7 dni od objave tega sklica,
na sedež družbe, Kidričeva 50, Škofja Loka.
Udeležba na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko urasničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo vodeno v družbi
oz. pri KDD na dan 25. 8. 1999.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe-direktorju, pisno prijavijo
svojo udeležbo na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic).
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Prostor kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Naprošamo udeležence skupščine, da na dan
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo na
sprejemnem mestu najkasneje pol ure pred
zasedanjem, kjer se bodo podpisovali na
seznam udeležencev in prevzeli glasovne
lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina povovno sestane
čez eno uro po sklicani seji.
Seja skupščine ima isti dnevni red in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.,
uprava Cveto Podpečan
Ob-8654
Na osnovi 18. člena statuta delniške
družbe Emona blagovni center - Plus, družba pooblaščenka, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
I. sejo skupščine
delniške družbe Emona blagovni
center - Plus, družba pooblaščenka,
d.d.,
ki bo v sredo, 1. septembra 1999, na
sedežu družbe Emona blagovni center Plus, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, ob
13. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenko, Grgić in
verifikacijsko komisijo v sestavi: Ana Puhlje
Senečič kot predsednica ter Sonja Istenič
in Jana Por kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marina Ružič Tratnik.
2. Obravnava in sprejem predloga poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o izvolitvi članov nadzornega sveta družbe.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za člane nadzornega sveta družbe
izvoli:
– Dimnik Ivanko,
– Gorišek Marjana,
– Perčič Jožeta,
– Maver Janeza,
– Gracar Metko,
– Javornik Marijo.
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o spremembah statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitev statuta družbe,
določene v predlogu sklepov 4.1. do 4.20.
5. Obravnava in sprejem projekcije dobička družbe za leto 1999 in sprejem sklepa o izplačilu vmesne dividende za leto
1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se potrdi projekcija dobička za leto1999 in sprejme sklep, da se izplača vmesna dividenda
za leto 1999 v višini 88 SIT bruto na delnico
tako, da skupni znesek za izplačilo bruto
dividend znaša 25,593.304 SIT. V skladu z
določili statuta družbe se dividende izplačajo v roku 30 dni po sprejetju sklepa na
skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v registrirni pisarni uprave družbe
Emona blagovni center - Plus, družba pooblaščenka, d.d., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana in so vpisani v delniško knjigo družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom, pooblaščenci pa še
s pisnim pooblastilom, ki se hrani pri upravi
družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe v Ljubljani Šmartinska 130,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Emona blagovni center - Plus,
družba pooblaščenka, d.d.,
uprava - direktorica
Zdenka Repič, dipl. ek.
Ob-8688
Na podlagi določila 7.3. točke statuta
delniške družbe Belvedere, d.d., uprava
delniške družbe sklicuje
3. sejo delniške družbe Belvedere, d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 1999, ob 14.
uri v restavraciji Hotela Marina v Izoli, Veliki
trg 11.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine, določitev preštevalcev
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glasov, imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Radovana Šuca.
b) Za preštevalce glasov se imenuje Tatjano Peterlin in Danijelo Rondič.
c) Za sestavo notarskega zapisnika se
določi notarko Mojco Tavčar Pasar iz Lucije, Obala 114.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijske hiše.
Predlog sklepa: sprejem poslovnega poročila o poslovanju delniške družbe za leto
1998 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička delniške družbe.
Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček za poslovno leto 1998 v
višini 13,950.614 SIT ostane nerazporejen.
b) Del nerazporejenega dobička iz prejšnjih let v višini 28,696.455 SIT se nameni
za izplačilo dividend v znesku 4,014.432
SIT oziroma 96 SIT bruto na eno delnico,
del v znesku 24,682.023 SIT ostane nerazporejen.
c) Družba bo delničarjem izplačala dividende po stanju delničarjev, ki bodo na dan
31. 8. 1999 vpisani v registru KDD, najkasneje do 20. 9. 1999.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe Belvedere, d.d.
Predlog sklepa: spremeni se statut družbe Belvedere, d.d., tako, da se v 4. členu
doda nova odstavka, ki postaneta 4.20. in
4.21. odstavek in se glasita:
4.20. Upravi se odobri povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih (12.918)
delnic oziroma v višini 30% dosedanjega
osnovnega kapitala družbe, pri čemer pooblastilo velja 3 leta od vpisa spremembe statuta v sodni register. Novoizdane delnice
morajo biti vplačane v denarju, njihova vrednost pa ne sme biti manjša od knjigovodske.
4.21. Uprava v skladu s 329. členom
ZGD odloči o izključitvi prednostne pravice
do novih delnic, ter spremeni se statut družbe Belvedere, d.d., tako, da se v drugem
odstavku člena 7.3. besede “v dnevnem
časopisju” nadomestijo z besedami “v Primorskih novicah”.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja delniške družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
1999 se imenuje revizijsko hišo Reset,
d.o.o. iz Portoroža.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta delniške družbe Belvedere, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se odstopna izjava člana nadzornega sveta Borisa Možeta
in imenuje se novi član Marko Lenček.
Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za torek, dne 31. 8. 1999, s pričetkom ob 14. uri. Če ob prvem sklicu ne
bo dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan s pričetkom ob 15. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
uradnim pričetkom do pričetka seje skupščine. Glasovnice se bodo delile udeleženim
delničarjem, zastopnikom ali pooblaščencem do pričetka seje skupščine pod spodaj
navedenimi pogoji.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: 3.
redne seje skupščine delniške družbe Belvedere, d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi (KDD), zakoniti zastopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob
predložitvi dokazov o zakonitem zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja - pravne osebe ali
pooblaščenec enega ali več delničarjev)
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se
šteje za pravočasno, če prispe na sedež
družbe najmanj 3 dni pred pričetkom
skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa firmo in sedež delničarja, ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika ter ime in priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je to skrbnik ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradiva in predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda ter
predlog sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe bodo na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Marina v Izoli, Veliki trg 11,
v času od 27. 7. 1999, vsak delovni dan od
12. do 14. ure, po telefonu št. 066/
645-325; za dajanje podatkov je odgovorna uprava družbe.
Belvedere, d.d.
uprava družbe
Št. 56
Ob-8690
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljubljanski kinematografi, d.d., uprava sklicuje
3. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.,
ki bo dne 9. 9. 1999 ob 14. uri v prostorih kinodvorane Kompas, Miklošičeva 38,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998 z mnenjem revizorske
družbe.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
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družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizijske družbe
RFR-Ernst&Young, d.o.o., Ljubljana, v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi dobička.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave:
1. Čisti dobiček družbe iz prejšnjih let v
revalorizirani višini na dan 31. 12. 1998
znaša 227,214.000 SIT.
2. Čisti dobiček družbe za poslovno leto
1998 znaša 3,803.000 SIT.
3. Skupni čisti dobiček družbe v višini
231,017.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske duržbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje RFR–Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim tečkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD- Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Dvorana bo odprta 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Ljubljanski kinematografi, d.d.,
direktor, Marjan Gabrijelčič
Št. 80199
Ob-8692
Uprava družbe Ingrad IGD, d.d., Ljubljana, Celovška cesta 136, 1000 Ljubljana,
sklicuje po sklepu nadzornega sveta in na
podlagi statuta družbe
1. sejo skupščine delniške družbe
Ingrad IGD, d.d., Ljubljana
Skupščina bo v ponedeljek, 30. avgusta
1999 ob 15. uri, v sejni sobi ZIL Inženiring,
d.d., Kersnikova 10, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Gararda Bizjaka, za preštevalki glasov Olga Lipovac in Dobrila Radojčić.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju, ki ga je pripravila uprava duržbe.
3. Poslovanje delniške družbe za obdobje od 1. 1. 1999 do 30. 6. 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za obravnavano obdobje.
4. Spremembe statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: odpravi se ime firme, s
katero posluje Ingrad IGD, izvajanje gradbenih dejavnosti, d.d., Ljubljana in nadomesti z novim imenom: Gradbeno podjetje
Šiška, d.d., Ljubljana. Skrajšano ime firme
je: GP Šiška, d.d., Ljubljana. Smiselno se z
novim imenom spremenijo vsi členi, ki vsebujejo ime firme. Črta se besedilo 35. člena
statuta.”
5. Odpoklic in izvolitav članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih izjav, skupščina odpokliče predsednika nadzornega sveta Rajka Javornika in člana Romana Kramerja. Odpokliče se tudi namestnica predsednika Jelka Novak Mavec.
V skladu s 24. členom statuta družbe se
za člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, izvolita Wallas Marjeta in
Ciber Jože.
Skupščina je bila seznanjena s članom
nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 50% zastopanega osnovnega
kapitala.
Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina).
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Ljubljana, Celovška cesta 136, vsak delavnik med 12. in 14. uro, do vključno 27.
avgusta 1999 v tajništvu družbe.
Skupščine družbe se lahko udeležijo in
na njej glasujejo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo skladno z 32. členom statuta
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Ingrad IGD, d.d., uprava
Alojz Ratajc, univ. dipl. prav.
Ob-8693
Na podlagi 43. člena statuta družbe Center Ljubljana, trgovsko podjetje, d.d., uprave sklicuje
4. skupščino družbe
Center Ljubljana, trgovsko podjetje,
d.d.,
ki bo dne 31. 8. 1999 ob 13. uri v
poslovnih prostorih v Ljubljani, Letališka 1,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepča.
Za predsedujočega skupščini se izvoli:
Sonja Vizjak.
Izvolita se preštevalki glasov, in sicer Vida Gosar, Vika Lužar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem, revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: sprejme se odstop
člana nadzornega sveta mag. Milana Jelenca na podlagi odstopne izjave z dne 26. 5.
1999.
Skupščina izvoli naslednjega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, do
konca trajanja mandata nadzornega sveta:
Janez Peternel.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statut.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
imenuje Plus revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
6. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sejnina članov nadzornega
sveta znaša:
1) SIT 50.000 za predsednika
2) SIT 40.000 za člana
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno previco lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
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vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Center Ljubljana, d.d.,
predsednik uprave Igor Sekirnik, ek.
Ob-8694
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 30. člena statuta družbe
MA-Tisk, d.d., Maribor, Tržaška c. 14, sklicujem
3. skupščino delniške družbe
MA-Tisk, d.d,
v torek, dne 31. 8. 1999 ob 11. uri, na
sedežu družbe, Tržaška c. 14, Maribor, soba št. 105.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine–
predsednika in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli na predlog uprave za predsednika Dušana Pompeta, za preštevalca glasov pa Marka Kacla.
3. Sprejetje dnevnega reda 2. skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta in
poročilom nadzornega sveta za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta poročilo za leto
1998.
5. Obravnava in imenovanje revizijske
družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo Dubarič, d.n.o., Svetovanje in
revidiranje, Kumrovška 7, 1000 Ljubljana,
da opravi revizijo za leto 1999.
6. Obravnava in sprejem povečanja osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: poveča se osnovni kapita družbe, ki znaša 3,600.000 SIT na
363,600.000 SIT.
Povečanje se izvrši z izdajo 180.000 navadnih delnic serije 2 od št. 1 do 180.000
in 180.000 prednostnih delnic serije 1 od
št. 1 do 180.000 z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
8. Ugotovitev prenehanja mandata članu
nadzornega sveta Antonu Potočniku.
Predlog sklepa: na podlagi pisne izstopne izjave Antona Potočnika z dne 30. 6.
1999 skupščina ugotovi, da je Antonu Potočniku prenehal mandat kot članu nadzornega sveta družbe.
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9. Razrešitev članov nadzorneg sveta
družbe.
Predlog sklepa: z ozirom na spremembe
statuta družbe skupščina razreši dosedanje
člane nadzornega sveta družbe.
10. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje tri nove člane nadzornega sveta družbe.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Morebitne dodatne pobude in predloge
naj delničarji pošljejo upravi družbe v dveh
tednih po objavi sklica skupščine, da jih le
ta objavi v smislu 288. člena zakona o gospodarskih družbah.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Na skupščini se glasuje v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah in
v skladu z 31. in 32. členom statuta delniške družbe.
Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu delniške družbe
MA-Tisk, d.d., Tržaška c. 14, Maribor.
MA-Tisk, d.d.,
direktor:
Dušan Vodopivec, ek.
Ob-8699
Uprava in nadzorni svet na podlagi 4.
točke, 32 člena statuta delniške družbe skicujeta
4. skupščino delničarjev Gorenjske
mlekarne, d.d., Kranj,
ki bo dne 3. 9. 1999, ob 12. uri v sejni
sobi družbe, v Kranju, Smledniška c. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine
b) skupščina sprejme predlog za izvolitev:
- predsednik skupščine Marijan Roblek,
- preštevalec glasov Katarina Rozman.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Vojko Pintar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo za leto 1998.
3. Delitev čistega dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta 1998 v višini
26,920.306,94 SIT ostane nerazporejen,
del nerazporejenega dobička iz leta 1997
pa se razdeli:
- 2,692.030,70 SIT za nagrade upravi in
delavcem s pooblastili,
- 1,346.015,35 SIT za nagrade članom
nadzornega sveta.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predlagani
obliki.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1999 skupščina imenjuje revizijsko družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana.

6. Odpoklic in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
odstopne izjave odpokliče Franca Kodelo
in imenuje nadomestnega člana Roberta
Šego.
7. Višina sejnine.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnino za predsednika nadzornega sveta v višini
60.000 SIT neto, za člane pa 40.000 SIT
neto.
8. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjm na razpolago v splošno kadrovski službi Gorenjske mlekarne, d.d., vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro od
3. 8. 1999 do 25. 8. 1999. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, oziroma njihovi
pooblaščenci, ki družbi pisno prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vsah glasov. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 13. uri na mestu
prvega sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred prečetkom skupščine.
Gorenjske mlekarne, d.d., Kranj
uprava
nadzorni svet
Ob-8701
Na podlagi 17. člena statuta in 283. člena zakona o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
4. redno sejo skupščine
družbe Plutal, d.d., Ljubljana, Cesta v
Gorice 8,
ki bo v torek, 31. 8. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o izvolitvi organov skupščine družbe; predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov ter izbor notarja, po predlogu uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1998 z mnenjem revizorja in nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revizorja in
nadzornega sveta po predlogu uprave.
3. Razrešitev in izvolitev posameznih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi spremenjene lastniške strukture se razrešita 2. člana nadzornega sveta po predlogu.
Predlog sklepa: izvolita se 2 nova člana
nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, po predlogu.
4. Obravnava in sprejem novega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejme se novo besedilo statuta družbe po predlogu uprave.
5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja za
leto 1999 se imenuje predlagana revizijska
družba.
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6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar sam ali po svojem zakonitem zastopniku
oziroma pooblaščencu. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se bodo udeležili
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave 10 dni pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.
Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah javno s pisnimi glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Glasovanje je osebno, po
pooblaščencu ali zastopniku. Sklepe sprejemajo delničarji z navadno večino glasov.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 14.
uri istega dne v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Plutal, d.d., Ljubljana
nadzorni svet družbe
uprava družbe
Št. 27199
Ob-8702
Na podlagi 7.2 točke statuta sklicuje
uprava
3. sejo skupščine
delniška družba Agroservis,
ki bo v četrtek, dne 2. 9. 1999 ob 9. uri
na sedežu družbe v Murski Soboti, Kroška
ulica 58.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga sprejem sklepa: ugotovi
se, da je skupščina sklepčna. Imenujeta se
predsedujoči seje in zapisnikar-preštevalec
glasov. Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Letno poročilo uprave za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta predlaga upreva družbe sklep:
sprejme se letno poročilo direktorja o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in revizorskim poročilom
revizijske družbe Audit, d.o.o., Murska Sobota v predloženem besedilu.
3. Razporeditev dobička poslovnega leta 1998.
Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta predlaga uprava duržbe sklep:
dobiček družbe za poslovno leto 1998 ostane nerazporejen.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizijske družbe za leto 1999.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 1999
se imenuje revizijska družba Audit, d.o.o.,
Murska Sobota.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
delničarjem vsak delavnik od 10. do 13.
ure na sedežu družbe.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki v roku 7 dni po objavi
tega sklica upravi družbe.
Delničarji in pooblaščenci se naprošajo,
da svojo udeležbo na skupščini prijavijo na
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sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so na dan 30. 8. 1999
vpisani v delniško knjigo.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci
deponirati na sedežu družbe do vključno
30. 8. 1999.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se identificirajo z osebnim dokumentom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje v istih prostorih eno uro
kasneje.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Agroservis, d.d.,
uprava družbe
Ob-8789
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Domel d.d., uprava sklicuje
tretjo skupščino delniške družbe
ki bo 7. 9. 1999 ob 12. uri na sedežu
družbe Domel d.d., Otoki 21, Železniki.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna. Izvolijo se predlagani
organi skupščine.
2. Letno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998, skupaj z revizijskim poročilom in na podlagi pozitivnega mnenja nazornega sveta.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta v višini 280,517.092 SIT ostane nerazporejen. Za izplačilo dividend se nameni
znesek 55,503.792 SIT, tako, da znaša
bruto dividenda na eno delnico 48 SIT iz
nerazporejenega dobička iz leta 1997. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine, in sicer najkasneje do
30. 11. 1999.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se imenuje revizijska družba Pricewaterhousecoopers d.d., Ljubljana.
5. Zvišanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Domel d.d. se poveča iz 1.156,329.000
SIT za 47,719.000 SIT na 1.204,018.000
SIT, za kar bo družba izdala 47.719 novih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Povečanje kapitala se izvede z vplačilom
vložkov. Nominalna vrednost ene delnice je
1.000 SIT, prodajna cena pa 2.600 SIT.
Ob nakupu mora biti vplačan celoten znesek za posamezno delnico. V skladu s 313.
členom ZGD se izključi prednostna pravica
nakupa delnic nove emisije obstoječih delničarjev.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki bodo svojo udeležbo napovedali

pismeno vsaj tri dni pred skupščino, to je
do vključno 4. 9. 1999.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30 z istim dnevnim
redom v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.
Domel d.d.
uprava
Ob-8790
V skladu s členom 10.3.2. statuta družbe in na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah sklicujem
5. sejo skupščine
delničarjev družbe ARKADA Ena Pooblaščena investicijska družba d.d.
ki bo v četrtek, 2. septembra 1999, ob
8. uri, v prostorih družbe Arkada D.Z.U.
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, v 16. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Maja M. Kunstelj, za preštevalki
glasov pa Irena Puconja in Lidija Filipčič.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1998, z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga o pokrivanju izgube družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1998 v višini 102,236.911,31 SIT se pokriva v naslednjih petih letih.
4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, tako da se spremenjen glasi: Dunajska
156, Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano spremembo statuta v predloženi vsebini.
6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se z dnem skupščine odpokliče članica nadzornega sveta Nevenka Črešnar-Pergar. Za novega člana nadzornega sveta se
izvoli Matjaž Koselj, za dobo 4 let od dneva
izvolitve dalje.
7. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje družba RFR
- Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino: gradivo za
skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe na vpogled delničarjem v tajništvu družbe ARKADA D.Z.U.,
Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro do vključno 1. 9. 1999.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in
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na njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki v skladu s
členom 10.3.3. statuta svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Sklepčnost skupščine: če ob začetku zasedanja skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ARKADA Ena
Pooblaščena investicijska družba d.d.
direktor: Andrej Ručigaj, dipl. inž. MBA
Ob-8791
V skladu s členom 10.3.2. Statuta družbe in na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah sklicujem
4. sejo skupščine
delničarjev družbe ARKADA Dva Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
ki bo v četrtek, 2. septembra 1999, ob
10. uri, na sedežu uprave Arkade D.Z.U.,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, v 16. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Majo M. Kunstelj, za preštevalki
glasov pa Ireno Puconja in Lidijo Filipčič.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1998 z mnenjem pooblaščenega revizorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.
3. Obravnava in sprejem predloga o pokrivanju izgube družbe v letu 1998.
Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1998 v višini 204,206.988,52 SIT se pokriva v naslednjih petih letih.
4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe, tako da se spremenjen glasi: Dunajska
156, Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano spremembo statuta v predloženi vsebini.
6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se z dnem skupščine odpokliče članica nadzornega sveta Nevenka Črešnar-Pergar. Za novega člana nadzornega sveta se
izvoli Darinko Jagarinec, za dobo 4 let od
dneva izvolitve dalje.
7. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 1999 se imenuje družba RFR
- Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino: gradivo za
skupščino je skupaj s predlaganimi spremembami statuta družbe na vpogled delničarjem v tajništvu družbe ARKADA D.Z.U.,
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Dunajska 156, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro do vključno 1. 9. 1999.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki v skladu s členom 10.3.3. statuta svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Sklepčnost skupščine: če ob začetku zasedanja skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ARKADA Dva
– Pooblaščena investicijska družba,
d.d.
Št. 291-99
Ob-8842
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Saturnus – Orodjarna in strojegradnja, d.d., Ob železnici 16, Ljubljana, sklicuje uprava družbe
2. redno skupščino družbe
Saturnus – Orodjarna in strojegradnja,
d.d., Ljubljana, Ob železnici 16,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 8. 1999 ob
13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ob
železnici 16.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trabanc, za preštevalca
glasov pa Darja Okorn in Marjeta Kadivnik.
Skupščini bo prisostvoval notar Bojan
Podgoršek.
2. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: 6.4. točka statuta se
spremeni tako, da glasi:
“Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Uradnem listu RS ali s
pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem je naveden kraj in čas seje ter dnevni
red s predlogi sklepov.”
6.5. točka statuta se črta.
3. Razdelitev dobička in pokrivanje izgube za obdobje od 1993 do 1997.
Predlog sklepa: čisti dobiček za leto
1993 v višini 897.000 SIT, čisti dobiček za
leto 1996 v višini 22,395.000 SIT in čisti
dobiček za leto 1997 v višini 172,136.000
SIT se v celoti razporedi za pokrivanje izgube za leto 1994 v višini 310,596.000 SIT in
revalorizacijskega popravka te izgube v višini 103,376.000 SIT; izguba na koncu poslovnega
leta
1997
znaša
tako
451,902.000 SIT, kar predstavlja vsoto ostanka izgube za leto 1994 v višini
115,168.000 SIT, izgube za leto 1995 v
višini 182,044.000 SIT, revalorizacijskega
popravka izgube za leto 1994 v višini
103,376.000 SIT in revalorizacijskega popravka izgube za leto 1995 v višini
41,314.000 SIT.
4. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1998 in seznanitev z mnenjem
pooblaščenega revizorja o računovodskih
izkazih in nadzornega sveta ter odločanje o
razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja pooblaščenega revizorja ter

mnenja nadzornega sveta se sprejme poslovno poročilo za leto 1998, celotni dobiček poslovnega leta v višini 4,230.000 SIT
pa se razporedi za pokrivanje preostanka izgube iz leta 1994, tako da znaša nepokrita
izguba za leto 1994 še 110,938.000 SIT;
izguba na koncu poslovnega leta 1998 znaša tako 469,796.000 SIT, kar predstavlja
vsoto ostanka izgube za leto 1994 v višini
110.938.000 SIT, izgube za leto 1995 v
višini 182,044.000 SIT, izgube iz leta 1998
(po reviziji) v višini 20,580.000 SIT, revalorizacijskega popravka izgube za leto 1994 v
višini 103,376.000 SIT, revalorizacijskega
popravka izgube za leto 1995 v višini
51,314.000 SIT in revalorizacijskega popravka izgube za leto 1998 (po reviziji) v
višini 1,544.000 SIT.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega sveta se za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 1999 imenuje revizorska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 21.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod 5. točko
pa le nadzorni svet.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, naslov ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom
iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini
ter druga gradiva.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja družbe, na naslovu: Ob železnici 16, Ljubljana,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Saturnus – Orodjarna in
strojegradnja, d.d,
uprava
Božidar Zajc, univ. dipl. ek.
Ob-8845
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 37. člena statuta delniške družbe IMP Črpalke, d.d., Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana, uprava družbe
sklicuje
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2. redno zasedanje skupščine
družbe IMP Črpalke, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 31. 8. 1999 ob 14.30, na
sedežu družbe IMP Črpalke, d.d., Ulica Jožeta Jame 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Nataša Mahne, za preštevalke
glasov Marija Cankar, Aleksandra Kostanjevec in Branislava Špeh. Seji skupščine bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Nina
Češarek.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave, pozitivnega mnenja nadzornega sveta in poročila revizorja se sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o pokrivanju izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1998 v višini 128,933.885 SIT se pokriva v
naslednjih petih letih.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za poslovno leto 1999 se imenuje
družba RFR-Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
6. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: v skladu z 240. členom
zakona o gospodarskih družbah se oblikuje
sklad lastnih delnic v višini 10% osnovnega
kapitala družbe, iz virov in za namene, ki so
skladni z zakonom.
7. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se z dnem skupščine odpokliče član
nadzornega sveta Andrej Ručigaj. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli Tomaž
Justin, za dobo 4 let od dneva izvolitve dalje.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Udeleženci se prijavijo na sedežu družbe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ništvu direktorja od 16. 8. 1999 do vključno 30. 8. 1999 vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
IMP Črpalke, d.d.,
predsednik uprave družbe
Marko Mohar, dipl. inž.
Št. 110
Ob-8844
Uprava družba Iskra Tela, d.d., Ljubljana, Savska c. 3, sklicuje na podlagi zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe
4. skupščino družbe
Iskra Tela, d.d., Ljubljana, Savska c. 3,
ki bo v četrtek 2. 9. 1999 ob 10. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Savska cesta 3,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter imenovanje
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: imenuje se preštevalki
glasov:
– Brigito Mencin in
– Bernardo Dobrajc.
Za notarko uprava imenuje Nado Kumar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe za leto 1998
z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 z
revizijskim poročilom.
3. Obravnava in sprejem razporeditve
dobička družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1998 v višini 3,556.046 SIT ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
1999.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 se imenuje
revizijska družba Constantia MT&D, d.o.o.,
Vilharjeva 27, Ljubljana.
5. Potrditev čistopisa statuta družbe Iskra Tela, d.d.
Čistopis statuta tvorijo besedilo statuta,
sprejeto 8. 3. 1996, h kateremu je dala
soglasje Agencija RS za privatizacijo (v postopku lastninskega preoblikovanja družbe
Iskra Tela) ter spremembe statuta, ki so bile
sprejete na 1.skupščini družbe dne 21. 11.
1996.
Predlog sklepa: potrdi se čistopis statuta v priloženem besedilu.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj
najkasneje tri dni pred skupščino v tajništvo
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila, če niso shranjena
na sedežu družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo udeležence, da se uro

pred pričetkom zasedanja zglasijo v sprejemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne lističe,
ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se nova seja skupščine z istim
dnevnim redom izvede naslednji dan ob isti
uri in na istem kraju (drugi sklic), kjer se
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Celoviti predlogi sklepov in gradiv ter druge informacije so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe Iskra Tela, Ljubljana, Savska c. 3, vsak dan od 8. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7
dneh po objavi sklica, na naslov družbe.
Iskra Tela, d.d.
uprava
Ob-8846
Na podlagi 37. člena statuta družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring, servis d.d.,
uprava sklicuje
2. skupščino
družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring,
servis, d.d.,
ki bo 1. 9. 1999 ob 9. uri na sedežu
druže v Ljubljani, Rožna dolina Cesta IX/8,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine. Za predsedujočo
skupščini se izvoli Branka Neffat. Izvoli se
dva preštevalca glasov v sestavi Zdravko
Gubanec, Majda Klajderič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razporeditvi dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ugotovi dobiček iz leta 1998 v
višini 4,055.000 SIT, ki ostane nerazporejen.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za pooblaščenega revizorja za leto 1999 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Iskra Prins, d.d.
uprava
Marko Volk, dipl. ek.

Razne objave
Št. 05/99
Ob-8836
Na 5. seji Občinskega sveta Občine Braslovče, dne 24. 6. 1999, je bil sprejet občinski proračun, v katerem je za kmetijstvo v
letu 1999 namenjeno 11,464.000 SIT. Da
bi vsem upravičencem omogočili pridobitev
sredstev, občinski svet objavlja
splošne pogoje
za pridobivanje proračunskih sredstev
Občine Braslovče za področje
kmetijstva
1. Upravičenci do finančnih intervencijskih sredstev so fizične, pravne osebe ter
društva oziroma njihove zveze, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost oziroma storitve v kmetijstvu in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Braslovče.
Zahtevke za izplačilo po tem razpisu uveljavljajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v
svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci
(vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
2. Vlagatelji, ki sredstva po tem razpisu
pridobijo za druge upravičence, morajo ta
sredstva nakazati upravičencu najkasneje v
petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
3. Za uveljavljanje sredstev po tem razpisu sme vlagatelj, ki interventna sredstva
pridobiva za druge, upravičencu zaračunati
stroške posredovanja, največ do višine
1.000 SIT na odobreno vlogo. Za dospele,
vendar neporavnane obveznosti iz tega razpisa občina ne plačuje obresti.
4. Vlagatelji uveljavljajo sredstva po tem
razpisu na podlagi pisne vloge. Vlogi mora
biti priložen predpisan obrazec, določen za
posamezni namen in predpisana dokumentacija. Vlagatelji zahtevkov jamčijo s svojim
podpisom za pravilnost podatkov, navedenih na obrazcih. Vlagatelji, ki intervencijska
sredstva pridobivajo za druge upravičence,
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se morajo izkazati s pooblastili. Obrazci so
na voljo na sedežu Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
5. Vloge obravnava komisija za kmetijstvo. Za vložene zahtevke upravni organ
izda sklep.
6. Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
7. Zoper sklep upravnega odbora je mogoče v roku 15 dni po prejemu vložiti ugovor na upravni organ. O utemeljenosti odloča župan s sklepom.
8. Upravičencu, ki je navajal neresnične
podatke, se sredstev ne dodeli oziroma jih
je dolžan skupaj s pripadajočimi obrestmi
vrniti. To velja tudi v primeru nenamenske
porabe.
9. Občina izplačuje upravičencem sredstva iz tega razpisa do skupne vrednosti,
določene za posamezni namen.
Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev naslednjih namenskih sredstev:
4102990 - priprava strokovnih podlag
- CRPOV
1. namen ukrepa: celostni razvoj podeželja in obnova vasi.
2. Upravičenci: Občina Braslovče za pripravljalca strokovnih podlag.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
4102992 - Sofinanciranje osemenjevanja
1. Namen ukrepa: spodbujanje uporabnikov k večji uporabi umetnega osemenjevanja krav in plemenske živine (svinje, kobile), ter ohranjanja staleža.
2. Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo RS v imenu uporabnikov.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: opravljene storitve. Sofinancira se 500 SIT na
prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo ali kobilo.
4. Način in rok za vložitev zahtevkov: na
podlagi mesečnega obračuna do 15. v mesecu za pretekli mesec.
4102993 - Sofinanciranje dežurne službe
1.Namen ukrepa: nižje plačilo veterinarskih storitev uporabnikov veterinarske službe v času dežurstev.
2. Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo RS v imenu uporabnikov.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: opravljene storitve. Sofinancira se 1.500 SIT na
obisk v času dežurstva.
4. Način in rok za vložitev zahtevkov: na
podlagi mesečnega obračuna do 15. v mesecu za pretekli mesec.
4102994 - Sofinanciranje kmetijskega
izobraževanja
1. Namen ukrepa: brezplačna predavanja, tečaji, seminarji (ali sofinanciranje) z
namenom, da se izobraževanja udeleži čimveč kmetov.
2. Upravičenci: kmetijske svetovalne
službe in zavodi, s sedežem ali enoto v katerikoli občini, ki je spadala v bivšo Občino
Žalec ali njeno bližnjo okolico.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena predavanja, tečaji, seminarji, poskusi.
4. Način in rok vložitve zahtevka: na osnovi dejansko opravljenih storitev do 15. v

mesecu za pretekli mesec. Zahtevku je potrebno priložiti seznam udeležencev in račune.
4102998 - Pomoč kmetijam
1. Namen ukrepa: ohranitev kmečkega
prebivalstva-finančna pomoč.
2. Upravičenci: kmetije (kmečka gospodarstva), ki jim je kmetijstvo glavni vir dohodka.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo o zadnjem plačilu invalidsko pokojninskega zavarovanja (položnica).
4. Način in rok za vložitev zahtevkov: na
obrazcu, ki je na voljo na občini, z dokazili iz
3. točke in podpisana izjava o namenski porabi sredstev - soglasje za nakazilo na DURS.
Rok vložitve zahtevkov do 30. 8. 1999.
5. Pomoč je denarna in namenjena vsakemu družinskemu članu, ki je pokojninsko
in invalidsko zavarovan kot kmet. Orientacijska vrednost subvencije je 18.000 SIT,
lahko se spreminja glede na pogoje, ki jih
določa DURS in glede na število upravičencev. Izplačuje se za dobo dveh do štirih
mesecev, za ostale mesece vsak zavarovanec sam plačuje zavarovanje.
6. Sredstva, do katerih je posameznik
upravičen, se nakažejo direktno na DURS.
Za leto 1999 se sredstva nakažejo za zadnje (predvidoma tri) mesece.
4120990 - Dotacije društvom za redno
dejavnost
1. Namen ukrepa: sofinanciranje društev
pri njihovem delovanju na področju govedoreje, prašičereje, reje drobnice, konjereje,
travništva, pašništva, poljedelstva, zelenjavarstva, hmeljarstva, sadjarstva, čebelarstva,
vinogradništva, gozdarstva.
2. Upravičenci: društva, ki delujejo na
območju Občine Braslovče, društva kmečkih žena, društva kmečke (podeželske) mladine, strojni krožki in druga društva iz prve
točke tega poglavja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: predloženi letni programi dela.
4. Način in rok za vložitev zahtevkov: do
30. avgusta 1999; priložiti je potrebno spisek članov.
4102999 - Pomoč gorskim kmetijam
1. Namen ukrepa: ohranitev kmečkega
prebivalstva na visokogorskih kmetijah.
2. Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva) na visokogorskih kmetijah, ki jim je
kmetijstvo glavni vir dohodka.
3. Pogoji za pridobitev sredstev: zadnja
položnica o plačanem pokojninsko invalidskem zavarovanju.
4. Način in rok za vložitev zahtevkov: izpolnjen obrazec, ki je na voljo na Občini
Braslovče in kopija zadnje položnice iz 3.
točke. Rok za vložitev zahtevka je 30. 8.
1999.
Občinska uprava
Občine Braslovče
Ob-8864
Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem, Odsek za poslovne prostore in upravne prostore, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo (odplačni odstop) terjatev
1. Predmet prodaje (odplačnega odstopa) so zapadle terjatve Mestne občine Mari-
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bor do družbe Iskra Commerce trgovina,
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, iz naslova neplačanih najemnin za dva poslovna
prostora in pripadajočih zamudnih obresti
za obdobje od 15. 3. 1993 do 17. 3. 1999
po stanju in po navedenih pravnih temeljih
na dan plačila.
2. Ponudnik mora ob ponudbi navesti
znesek, za katerega je pripravljen odkupiti
terjatve.
3. Druge posebnosti ponudbe:
– vse terjatve se prodajo skupno (v paketu) in v skupnem znesku,
– s prodajo terjatev preidejo na kupca
(prevzemnika) terjatve in vse stranske pravice ter zavarovanja, ki jih je glede na njihovo
naravo mogoče prenesti,
– prodajalec odgovarja za obstoj terjatev, ne jamči pa za izterljivost terjatev,
– prenos terjatev kupcu se opravi po plačilu celotne kupnine,
– po plačilu celotne kupnine ugasnejo
vse že vložene izvršbe oziroma tožbe ter
temu podrejeno sodni postopki prodajalca
do družbe Iskra Commerce trgovina, d.o.o.
4. Prodajalec (odstopnik terjatve) na
podlagi javnega zbiranja ponudb ni dolžan
(zavezan) skleniti pogodbe z najugodnejšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom, tako objava javnega zbiranja ponudb prodajalca (odstopnika terjatev) ne veže!
5. Odpiranje ponudb ni javno in bo
opravljeno tretji dan po izteku roka za oddajo ponudb.
6. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: višina ponujenega zneska za
odkup terjatve in bančne garancije (na prvi
poziv).
Pogoji sodelovanja:
– ponudniki morajo v ponudbi opredeliti
poleg ponujene cene še plačilne pogoje,
rok plačila in način zavarovanja kupnine,
vizbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo s prodajalcem v 8 dneh po prejemu
obvestila o izbiri,
– dodatne informacije na sedežu prodajalca, tel. 062/22-01-441 in 062/
22-01-484,
– ponudbe morajo biti oddane s priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina
Maribor, Oddelek za gospodarjenje z občinskim premoženjem. Odsek za poslovne
prostore in pravne prostore, Slovenska ul.
40, 2000 Maribor ali neposredno oddane
na sedežu prodajalca, najkasneje do izteka
roka 8 dni po objavi, in sicer v zaprtih ovojnicah, s pripisom “Prodaja terjatev Iskra
Commerce trgovina, d.o.o.”.
Mestna občina Maribor
Ob-8861
Stečajni senat Okrožnega sodišča v
Ljubljani, je s sklepom opr. št. St 10/98 z
dne 19. 7. 1999 potrdil osnutek za glavno
delitev stečajne mase dolžnika družbe Tamiz, d.d. – v stečaju.
Upniki so vabljeni na narok za obravnavanje osnutka za glavno delitev, ki bo dne
8. 9. 1999 ob 12.30 v sobi 368/III tega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno delitev v stečajni pisarni tega sodišča v
času uradnih ur.
Tamiz v stečaju, Mengeš, d.d.
stečajni upravitelj Jernej Razboršek
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Ob-8840
Podjetje Danfoss Compressors, d.o.o.,
Črnomelj, preklicuje delovno knjižico za delavca
Avguštin
Janeza,
EMŠO
3003951500259, stanujočega Ločka cesta 14/d, Črnomelj. Delovna knjižica, registrska številka 6060, je bila izdana na Občini Črnomelj, dne 21. 8. 1972.
Ob-8841
Podjetje Danfoss Compressors, d.o.o., Črnomelj, preklicuje delovno knjižico za delavca
Aupič Romea, EMŠO 2303960501148, stanujočega Tušev Dol 19, Črnomelj. Delovna
knjižica, registrska številka 8555, je bila izdana na Občini Črnomelj dne 30. 8. 1979.
Ob-8843
Velo, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila, in sicer za moped Tomos ATX 50,
s številko motorja 460090.

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Balas Rado-Avtotaksi, Sp. Rudnik C III/14,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. -original, izdan dne 1992. gnc-2044
Goričan Anita, Irje 3/c, Rogaška Slatina,
priglasitveni list, opravilna št. 054-214-94, izdan dne 14.9.1994. gnc-1994
Gostilna pri Slavcu - Turk Stanislav, Gor.
Maharovec 13, Šentjernej, priglasitveni list,
opravilna št. 038/0919-94. gno-2232
Krnc Bojan s.p., Mestne njive 14, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/945-94. gnf-2216
Kunst Anton, Tomšičeva 20, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-0437/94, izdan dne 8.8.1994. gnt-2227
Manojlović Borivoje, Hradeckega cesta
32, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
036521/2040/00-36/1995, izdano dne
6.3.1995. gnq-1930
Radulovič Miloš, Šared 18 e, Izola - Isola,
obrtno
dovoljenje,
št.
052723/1055/01-23/1997, izdano dne
14.7.1997. gnv-2400
Razdevšek Miroslav s.p., Ješenca 67,
Rače, obrtno dovoljenje, št. 0044871.
gns-2228
Zadravec Janez, Branoslavci 2, Ljutomer,
priglasitveni list, opravilna št. 29-0359/94.
gnw-2224
Zadravec Janez, Branoslavci 2, Ljutomer,
obrtno
dovoljenje,
št.
043952/0676/00-39/1995. gnv-2225

Potne listine
Abramič Samo, Volčja Draga 31, Volčja
Draga, maloobmejno prepustnico, št. AI
97141, izdala UE Nova Gorica. gnb-2270
Andrijašević Zoran, Stermeckijeva 2, Krško, potni list, št. BA 268839, izdala UE Krško. gny-2372

Aničić Ksenija, Gerbičeva ulica 49/b, Ljubljana, potni list, št. BA 737853, izdala UE
Ljubljana. gnc-2148
Babnik Marija, Vodnikova cesta 171/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 444248, izdala UE
Ljubljana. gnt-2177
Back Ivan, Grajska c. 21, Bled, potni list,
št. AA 443019, izdala UE Radovljica.
gne-2042
Batistič Marjo, Šempas 6 a, Šempas, maloobmejno prepustnico, št. AI 111800, izdala
UE Nova Gorica. gnl-1985
Beliš Sabina, Maistrova 3, Slovenj Gradec,
potni list, št. BA 388538, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-1980
Bezjak Stanislav, Dornava 36 bV, Dornava, potni list, št. BA 687986, izdala UE Ptuj.
gns-2203
Bohorč Andrej, Mrčna sela 32, Koprivnica, potni list, št. BA 349424, izdala UE Krško. gny-1972
Bolhar Ivan, Kuharjeva 5, Domžale, potni
list, št. AA 280316, izdala UE Domžale.
gnu-2126
Bučar Damjana, Rozmanova 28, Krško,
potni list, št. AA 477003, izdala UE Krško.
gnn-1958
Bučar Marina, Rozmanova 28, Krško, potni list, št. BA 601806, izdala UE Krško.
gnm-1959
Burtina Boris, Prežihova ulica 7, Piran Pirano, potni list, št. BA 231463, izdala UE
Piran. gnn-2333
Cenčič Ljuban, Potrčeva cesta 46, Ptuj,
potni list, št. AA 261473, izdala UE Ptuj.
gnm-2384
Ciglič Aleksander, Kokrica, Snediceva ulica 10, Kranj, potni list, št. AA 648663, izdala
UE Kranj. gnj-2166
Črešnar Faustin, Mladinska ul. 4 c, Vuzenica, potni list, št. BA 0417378, izdala UE
Radlje ob Dravi. gni-2388
Čujec Ivan, Poljubinj 74, Tolmin, potni
list, št. BA 670789, izdala UE Tolmin.
gng-2265
Čuk Iztok, Cesta na Laze 13, Ljubljana,
potni list, št. AA 43934, izdala UE Ljubljana.
gnx-2298
Čupić Milan, Gubčeva ul. 13, Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 823207, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnc-2169
Deutsch Mesarič Viola, Partizanska c. 14,
Gornja Radgona, potni list, št. AA 417852,
izdala UE Gornja Radgona. gnj-1987
Domazet Mira, Kurilniška 14, Ljubljana, potni list, št. BA 665603, izdala UE Ljubljana.
gnw-2099
Drašak Luka, Župančičeva ulica 2, Kranj,
potni list, št. BA 677847, izdala UE Kranj.
gnw-2324
Drašak Tine, Župančičeva ulica 2, Kranj,
potni list, št. BA 848103, izdala UE Kranj.
gnp-2106
Drnovšek Drago, Partizanska ulica 3, Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 866312, izdala
UE Zagorje. gno-1957
Durmić Asim, Cesta padlih borcev 33, Brežice, potni list, št. BA 851119, izdala UE Brežice. gnm-2084
Fassbinder Jelkau, Podbrdo 75 c, Podbrdo, potni list, št. AA 286531, izdala UE Tolmin. gno-2332
Flego Tadej, Cesta na Markovec 12, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 232354,
izdala UE Koper. gny-1947
Gabrijelčič Ivana, Vogelna 8, Ljubljana, potni list, št. BA 415300, izdala UE Ljubljana.
gnv-2100
Galič Alenka, Podpeška c. 272, Ljubljana,
potni list, št. BA 129937, izdala UE Ljubljana.
gny-2247
Gligorič Boris, Štantetova 18, Maribor, potni list, št. BA 370378, izdala UE Maribor.
gnf-2291
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Gobec Sebastjan, Cvetlična ulica 27, Celje, potni list, št. BA 844163, izdala UE Celje.
gnu-2076
Govejšek Vilma, Dolenja vas 47, Polhov
Gradec, potni list, št. AA 767536, izdala UE
Ljubljana. gne-2267
Grabas Mihajlo, Žabnica 28, Žabnica, potni list, št. BA 801419, izdala UE Kranj.
gnc-2269
Grbelja Darja, Liminjanska cesta 77, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 576596,
izdala UE Piran. gnd-2168
Grom Gregor, Bevke 3, Vrhnika, potni list,
št. BA 804326, izdala UE Vrhnika. gnp-2181
Gromilić Hamdija, Jamova cesta 50, Ljubljana, potni list, št. AA 529281, izdala UE
Ljubljana. gnw-2249
Gromilić Hamdija, Jamova cesta 50, Ljubljana, potni list, št. AA 529281, izdala UE
Ljubljana. gno-2257
Grujčič Mile, Klanska 9, Medvode, potni
list, št. BA 557355, izdala UE Ljubljana.
gnj-2062
Grujčić Slavica, Klanska 9, Medvode, potni list, št. BA 102217, izdala UE Ljubljana.
gnk-2061
Habjan Danijel, Kranjska cesta 2, Kamnik,
potni list, št. AA 579997, izdala UE Kamnik.
gnu-2176
Haziri Mihane, Bakovnik 5 b, Kamnik, potni list, št. AA 520778, izdala UE Kamnik.
gnr-1954
Heric Sebastijan, Mašere Spašičeva 3, Ljubljana, potni list, št. BA 454791, izdala UE
Ljubljana. gnw-1949
Ipavec Elizabeta, Cankarjeva 13, Nova Gorica, potni list, št. BA 438423, izdala UE Nova
Gorica. gnk-1986
Ivanjko Ivan, Kajakaška 91, Ljubljana, potni list, št. BA 662926, izdala UE Ljubljana.
gns-2303
Ivanković Marko, Sketova 6, Ljubljana, potni list, št. BA 454162, izdala UE Ljubljana.
gnc-2344
Jenko Ana, Hruševska 70/a, Ljubljana, potni list, št. AA 975102, izdala UE Ljubljana.
gns-2328
Jenko Bojan, Hruševska 70/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 538107, izdala UE Ljubljana.
gnt-2327
Jenko Matjaž, Hruševska 70/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 827932, izdala UE Ljubljana.
gnu-2326
Kandare Mitja, Ulica XXX divizije 2, Portorož - Portorose, potni list, št. AA 500516,
izdala UE Piran. gnx-2173
Kerkez Gianfranco, Garibaldijeva 10, Koper - Capodistria, potni list, št. AA 512901,
izdala UE Koper. gny-2172
Kirn Adrijana, Bač 72, Knežak, potni list,
št. BA 675912, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnd-1968
Klančar Matjaž, Novo polje c IX/16, Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 679575, izdala
UE Ljubljana. gnx-1948
Klanjšček Helena, Budihovci 6 a, Dornberk, potni list, št. BA 651883, izdala UE Nova
Gorica. gnf-2266
Kolšek Maša, Trubarjeva 36, Celje, potni
list, št. BA 595895, izdala UE Celje. gnf-2391
Konščanski Milan, Stanetova ulica 7, Celje, potni list, št. AA 540406, izdala UE Celje.
gni-2188
Kores Tanja, Koroška 75, Maribor, potni list,
št. BA 504330, izdala UE Maribor. gnq-1955
Korošec Nataša, Gallusovo nabrežje 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 884468, izdala UE
Ljubljana. gnw-2199
Kosi Ludvik, Trgovišče 38, Velika Nedelja,
potni list, št. BA 515033, izdala UE Ormož.
gnh-1989
Košir Martina, Ul. bratov Komel 3, Ljubljana, potni list, št. AA 293357, izdala UE Ljubljana. gnv-2350
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Kotnik Martin, Cesta talcev 5v, Vojnik, potni list, št. BA 31293, izdala UE Celje.
gnz-2071
Kralj Silvo, Ledine 57, Nova Gorica, potni
list, št. AA 550850, izdala UE Nova Gorica.
gno-1982
Kraševec Dejan, Tugomerjeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 332908, izdala UE Ljubljana. gnm-2109
Kuburaš Nesimai, Dvoržakova 12, Ljubljana, potni list, št. BA 414478, izdala UE Ljubljana. gnr-2054
Kumše Simona, Nanoška ul. 36, Ljubljana, potni list, št. AA 938852, izdala UE Ljubljana. gnm-2159
Kurzweil Breda, Tovarniška 41, Radomlje,
potni list, št. AA 10697, izdala UE Domžale.
gni-2313
Lončar Denis, Galicija 39 A, Žalec, potni
list, št. AA 197985, izdala UE Žalec.
gnq-2080
Lovrečič Luka, Tomažičeva 13, Izola - Isola, potni list, št. BA 404903, izdala UE Izola.
gnz-2271
Majerič Aleksandra, Kajuhova 6, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI 82990,
izdala UE Izola. gnm-1984
Makuc Breda, Kidričeva 31, Nova Gorica,
potni list, št. BA 177635, izdala UE Nova Gorica. gnm-2334
Makuc Tomaž, Dimnikarska 19, Koper Capodistria, potni list, št. AA 200773, izdala
UE Koper. gnn-1983
Markočič Vanesa, Sp. Škofije 68/b, Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI 94493,
izdala UE Koper. gnl-2335
Mastnak Zmago, Vodule 23, Dramlje, potni list, št. BA 000353834, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnk-2286
Mehonić Enisa, Ravne 28, Tržič, potni list,
št. BA 676260, izdala UE Tržič. gnd-2293
Mervič Vanja, Cesta 15. septembra 14,
Nova Gorica, potni list, št. BA 867371, izdala
UE Nova Gorica. gni-2263
Mervič Vanja, Cesta 15. septembra 14,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 134290, izdala UE Nova Gorica.
gnj-2312
Mulasmajić Ermin, Cesta revolucije 5, Jesenice, potni list, št. AA 662821, izdala UE
Jesenice. gnk-2386
Nemec Franc, Pertoča 91, Rogašovci, maloobmejno prepustnico, št. AG 006902, izdala UE Murska Sobota. gns-2278
Nikočević Edin, Ravne 26, Tržič, potni list,
št. BA 394769, izdala UE TRžič. gne-2242
Olenik Mavricij, Marezige 33, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 213654, izdala UE
Koper. gns-2178
Pahor Alijana, Ul. 9. septembra 40, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 87691, izdala UE Nova Gorica.
gnd-2268
Palija Željko, Nazorjev trg 5, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 404230, izdala UE
Koper. gnb-2170
Pečenik Nika, Gallusovo nabrežje 11, Ljubljana, potni list, št. BA 658714, izdala UE
Ljubljana. gnx-2198
Perc Tomaž, Koroška 54, Maribor, potni
list, št. AA 282268, izdala UE Maribor.
gnb-2195
Petrošanec Vlasta, Sinja Gorica 48 B, Vrhnika, potni list, št. AA 018763, izdala UE Vrhnika. gnq-2205
Plavec Bojan, Vrtače 1, Veliki Gaber, potni
list, št. ba 676892, izdala UE Trebnje.
gnr-2329
Popovski Boris, Brodarjev trg 13, Ljubljana, potni list, št. BA 379540, izdala UE Ljubljana. gnl-2160
Porenta Marko, Kidričeva ulica 70, Trzin,
potni list, št. AA 280079, izdala UE Domžale.
gnp-2306

Poropat Klaudija, Črtomirova 24, Ljubljana, potni list, št. AA 40758, izdala UE Ljubljana. gnz-2346
Potočnik Franc, Breg 15, Majšperk, potni
list, št. BA 392789, izdala UE Ptuj. gng-1965
Primec Andreja, Prušnikova 50, Maribor,
potni list, št. AA 810264, izdala UE Maribor.
gnk-2336
Prugovečki Dragutin, Gubčeva ulica 11,
Krško, potni list, št. AA 127237, izdala UE
Krško. gnj-2387
Raković Alenka, Dellavallijeva 2, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
1393, izdala UE Koper. gnt-2102
Rappl Dejan, Huje 8, Kranj, potni list, št.
BA 493556, izdala UE Kranj. gnw-2074
Ravnihar Darja, Ljubljanska cesta 7, Škofja Loka, potni list, št. AA 432073, izdala UE
Škofja Loka. gnp-2281
Ravnihar Janez, Ljubljanska cesta 7, Škofja Loka, potni list, št. AA 29512, izdala UE
Škofja Loka. gno-2282
Renčof Alenka, Gorenja vas 1, Podkum,
potni list, št. AA 282182, izdala UE Zagorje.
gny-2197
Repovž Bojan, Pot za Bistrico 17, Domžale, potni list, št. AA 109300, izdala UE Domžale. gnf-2366
Ristić Aksentije, Pohorskega bataljona 49,
Ljubljana, potni list, št. AA 718113, izdala UE
Ljubljana. gnt-2352
Rosić Hajrudin, Ulica 25 maja 5, Turnišče,
potni list, št. BA 691231, izdala UE Lendava.
gni-2088
Rotar Franc, Ravnikova 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 558965, izdala UE Ljubljana.
gne-2342
Rupar Gašper, Poljane nad Škofjo Loko
96, Poljane nad Škofjo Loko, potni list, št. BA
158479, izdala UE Škofja Loka. gnb-2345
Sebanc Stanislav, Voduškova ulica 30, Ljubljana, potni list, št. BA 135959, izdala UE
Ljubljana. gnt-2252
Sekulić Anica, Pot v zeleni gaj 55, Ljubljana, potni list, št. AA 718839, izdala UE Ljubljana. gnx-2048
Sekulić Vlado, Pot v zeleni gaj 55, Ljubljana, potni list, št. AA 451354, izdala UE Ljubljana. gnb-2120
Sinani Suzana, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
potni list, št. BA 800890, izdala UE Kranj.
gnh-2289
Stanič Jože, Župevec 31 d, Kapele, potni
list, št. BA 269631, izdala UE Brežice.
gno-2382
Steban Tadej, Cesta 9. avgusta 20, Zagorje ob Savi, potni list, št. BA 212062, izdala
UE Zagorje. gnx-2073
Stepančič David, Via Lavizzari 11/c,
6830 Chiasso, potni list, št. AA 501025.
gnx-2123
Šinkovec Simona, Nova gora 13, Gabrovka, potni list, št. BA 549299, izdala UE Litija.
gnh-2039
Širca Igor, Rozmanova ul. 13 a, Ilirska Bistrica, potni list, št. AA 222664, izdala UE Ilirska Bistrica. gnc-1969
Širovnik Gregor, Rjava cesta 24 d, Ljubljana, potni list, št. BA 814578, izdala UE Ljubljana. gng-2090
Škafar Gabriela, Cesta Proletarskih brigad
65, Maribor, potni list, št. AA 124103, izdala
UE Maribor. gnm-2184
Škrabl Zvonko, Fabianijeva 29, Ljubljana,
potni list, št. AA 43000, izdala UE Ljubljana.
gnc-2069
Šoštarič Roman, Kukava 7, Juršinci, potni
list, št. BA 309347, izdala UE Ptuj. gnj-2287
Traven Albin, Valjavčeva ulica 6, Kranj, potni list, št. AA 142189, izdala UE Kranj.
gng-2290
Trunk Tamara, Tugomerjeva ulica 14, Ljubljana, potni list, št. BA 773381, izdala UE
Ljubljana. gnv-2200
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Velkov Gojko, Ul. Gorenjskega odreda 14,
Kranj, potni list, št. AA 797585, izdala UE
Kranj. gni-1963
Velkov Igor, Ul. Gorenjskega odreda 14,
Kranj, potni list, št. BA 781956, izdala UE
Kranj. gnk-1961
Velkov Marija, Ul. Gorenjskega odreda 14,
Kranj, potni list, št. BA 781957, izdala UE
Kranj. gnj-1962
Veselinović Zoran, Mariborska c. 112, Celje, potni list, št. BA 358702, izdala UE Celje.
gne-2392
Vidovič Barbara, Smetanova ulica 36, Maribor, potni list, št. BA 503668, izdala UE
Maribor. gnq-2305
Višnjevec Andrej, Stjenkova 13, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
66582, izdala UE Koper. gnv-2175
Wolhar Janez, Trubarjeva ul. 53 B, Celje,
potni list, št. BA 273484, izdala UE Celje.
gnm-2059
Zaplotnik Marko, Letenice 15, Kranj, potni
list, št. BA 174113, izdala UE Kranj.
gnk-2261
Zumberi Jakup, Partizanska 15, Celje, potni list, št. BA 167182, izdala UE Celje.
gnn-2058
Živković Božidar, Pristava , Podvasca 7,
Tržič, potni list, št. BA 179011, izdala UE
Tržič. gns-2353
Živković Tanja, Pristava, Podvasca 7, Tržič, potni list, št. BA 869141, izdala UE Tržič.
gnr-2354
Žunić Elvira, Ul. I tankovske brigade 4,
Sežana, potni list, št. BA 805390, izdala UE
Sežana. gnp-2056

Osebne izkaznice
Berlič Ana Marija, Peričeva 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 34818. gni-2067
Bravec Matjaž, Podkum 59/A, Podkum,
osebno izkaznico, št. 178924. gne-2296
Čerbnic Jožefa, Ulica Gubčeve brigade 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 109528.
gnv-2150
Dekleva Marta, Mestni trg 36, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 119860. gnh-2114
Dolenc Primož, Ohonica 21, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 114037. gnb-2095
Drozg Mihael, Ceglence 21, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št. 221555. gnh-2189
Đurđević Slađana, Ul. Z. Miloša 4, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 190791.
gnp-1981
Ferjančič Dušan, Vodnikova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 172867. gnx-2348
Kocjančič Marija, Manžan 3 a, Koper Capodistria, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.16/99. gnz-2171
Kolšek Maša, Trubarjeva 36, Celje, osebno izkaznico, št. 155774. gng-2390
Kutin Jasna, Ribnica na Pohorju 31, Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št. 212334.
gnk-2086
Laam Niara, H. Šercerja 53 A, Maribor,
osebno izkaznico, št. 179231. gnl-2060
Lazar Viktor, Hraše 3 a, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 214751. gnk-1911
Lorber Ana, Dvorakova 10/A, Maribor,
osebno izkaznico, št. 69890. gnm-2288
Lubšina Matjaž, Gaberska pot 8, Dobova,
osebno izkaznico, št. 151811. gnv-2075
Maurer Jelka, Cesta v Rožno dolino 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 136018.
gnx-2273
Mučič Stanislava, Rojčeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 102670. gnr-2204
Oberstar Ivan, Brodarjev trg 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 184811. gng-2165
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Pečnik Franc, Poljanski nasip 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74366. gnz-2221
Peklaj Angela, Srebrničeva 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 199900. gng-2040
Perenda Zlatko, Javornik 22, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 55745.
gni-1988
Perko Tomaž, Tržaška cesta 109, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215299. gnq-2055
Petruša Jaka, Sv. Petar 110, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 195615.
gnu-2101
Planinc Boris, Zg. Pristava 17, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 21459.
gnh-2164
Rejec Blaž, Brilejeva 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1615. gnp-2156
Rejec Blaž, Brilejeva 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 1615. gnj-2262
Rijavec Marija, Kalohova 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 35057. gnl-2385
Roš Darinka, Ulica talcev 1, Žalec, osebno
izkaznico, št. 56534. gnn-2283
Sajovic Alenka, Parmova ulica 49, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 107359. gnd-2243
Sebanc Stanislav, Voduškova ulica 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11477.
gns-2253
Strašek Aleš, Gorica pri Šmartnem 59 a,
Šmartno v Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
173360. gnj-2187
Šepetavc Peter, Ulica bratov Vodenikov 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 92994.
gnp-2381
Šepetavc Tanja, Ptujska ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 137799. gns-1978
Šuen Matija, Dolina 11, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 174243.
gnv-2275
Šuler Sašo, Čečovje 2, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 213858.
gns-2103
Trempus Marijan, Smledniška cesta 81,
Kranj, osebno izkaznico, št. 119666.
gnw-2299
Voglar Tanja, Dalmatinova 1, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 136017. gny-2397
Vrbič Drezgič Jelena, Pod kostanji 20, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.56/99. gny-2272
Žmauc Elizabeta, Dol pri Borovnici 47, Borovnica, osebno izkaznico, št. 146814.
gnt-2302

Vozniška dovoljenja
Andrijašević Zoran, Stermeckijeva 2, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10359, izdala UE Celje. gnz-2371
Arnuš Sašo, Ob železnici 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 102052,
izdala UE Maribor. m-2155
Arzenšek Gregor, Vrbno 6, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11669, izdala UE Šentjur pri Celju. gns-2378
Bajrović Indira, Gubčeva 6, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17424.
gny-2072
Balažič Nada, Cven 15, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2535, izdala UE Ljutomer. gnm-1934
Baloh Srečko, Latkova vas 7, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1242221,
izdala UE Žalec. gnh-2064
Baričič Žiga, Gregorčičeva 6, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20658,
izdala UE Grosuplje. gng-2365
Bavec Lidija, Smelijevo naselje 34, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 402, izdala UE Cerknica. gnu-2051

Benedik Bojan, Rotarjeva ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 810275,
reg. št. 39502, izdala UE Kranj. gnp-2206
Bernard Marko, Zgornja Senica 16, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 1250909, reg. št. 93711, izdala UE Ljubljana. gnc-2319
Bezjak Stanislav, Dornava 36 b, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
40469, izdala UE Ptuj. gnt-2202
Bionda Klaudio, Linhartova cesta 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264745, reg. št. 225326, izdala UE Ljubljana. gnf-2091
Blejc Branko, Zoranina 14, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 437228,
reg. št. 20328, izdala UE Domžale.
gno-2182
Bobar Stanimir, Gubčeva 3, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 8476.
gnk-2065
Bodlaj Jurij, Partizanska c 47, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1202,
izdala UE Škofja Loka. gny-2347
Božič Dragoljub, Veselova 16, Velenje, vozniško dovoljenje, reg. št. 40862, izdala UE
Celje. gnd-2368
Bratina Bogdan, Sp. Gorje 92/A, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12892. gnl-2310
Bratož Nadja, Orehovica 3, Podnanos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ajdovščina. gnp-2331
Bravec Matjaž, Podkum 59/A, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1335902. gnc-1973
Brenčič Borut, Kosovelova ulica 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
931791, reg. št. 166522, izdala UE Ljubljana. gnq-2180
Brozovič Damjana, Sp. Brezovo 21, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19637, izdala UE Grosuplje. gnj-2237
Brumat Lidija, Pot na breg 4, Solkan, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gne-1942
Bytyqi Halim, Saksid 18, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, izdala UE Nova
Gorica. gnb-2295
Cerar Saša, Lužiško srbska ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065023, reg. št. 205448, izdala UE Ljubljana. gne-2317
Cimprič Leon, Škofjeloška cesta 13, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104084, reg. št. 213210, izdala UE Ljubljana. gnv-2250
Cvetkovič Branko, Slovenska cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 888450, reg. št. 82249, izdala UE Ljubljana. gnr-2304
Čeh Leopold, Trnovska vas 45/b, Trnovska vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 4384, izdala UE Ptuj. gnn-2208
Čemelj Endio, Bazoviška 12, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 7694, izdala UE Piran. gni-2213
Černic Jožefa, Ulica Gubčeve brigade 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1041692, reg. št. 36392, izdala UE Ljubljana. gnw-2149
Černivec Ludvik, Na Korošci 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1243900, reg. št. 189607, izdala UE Ljubljana. gno-2157
Černuta Branko, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnk-1936
Česnik Matjaž, Čečovje 10/B, Ravne na
Koroškem, preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BCGH, reg. št. 17527, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnn-2233
Ćurt Goran, Preglov trg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1134700,
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reg. št. 214702, izdala UE Ljubljana.
gni-2238
Dekleva Marta, Mestni trg 36, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14710, izdala UE Škofja Loka. gni-2113
Demiri Lirim, Slovenska 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 95149,
izdala UE Maribor. m-2164
Dežman Aleš, Moše 16, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1103325, reg.
št. 212705, izdala UE Ljubljana. gne-2092
Dimc Aleksander, Novi trg 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 676266,
reg. št. 14639, izdala UE Ljubljana. gnb-2045
Dizdar Selim, Mostar, Mostar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 578377, reg. št.
101411, izdala UE Ljubljana. gnu-2301
Dolenc Ervin, Log 78, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24925, izdala
UE Škofja Loka. gnz-2196
Dolenc Primož, Ohonica 21, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11797, izdala UE Vrhnika. gnc-2094
Dolničar Marko, Podsmreka 8s, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106062, reg. št. 212268, izdala UE Ljubljana. gns-1953
Dolžan Mateja, Ulica Pohorskega bataljona 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1002041, reg. št. 192832, izdala
UE Ljubljana. gnz-2246
Drašler Vanja, Čebelarska 2, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
113049, izdala UE Maribor. m-2157
Durn Bogdan, Lavričeva 56, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1280358, izdala UE Ajdovščina. gnw-1924
Erzar Matjaž, Kalinškova ulica 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601533,
reg. št. 26267, izdala UE Kranj. gnt-2152
Ferjančič Dušan, Vodnikova cesta 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101037, reg. št. 6414, izdala UE Ljubljana.
gnw-2349
Frbežar Jean Janez, Levstikova 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14282, izdala UE Grosuplje. gnd-2093
Gabor Cvetka, Kosova 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 59739,
izdala UE Maribor. m-2135
Gabrijelčič Ivana, Vogelna ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012885, reg. št. 133708, izdala UE Ljubljana. gnr-2229
Gabrovec Milan, Črtkova ulica 18, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24354, izdala UE Ptuj. gnz-1921
Gasar Klemen, Titova 84, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 866977, izdala UE Jesenice. gnb-1945
Geč Marko, Zariška cesta 22, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1308228,
reg. št. 40166, izdala UE Kranj. gnn-2358
Germ Danijel, Ožbalt 40, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. Gh, reg. št. 10589, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnj-2087
Gibičar Jani, Videm 31, Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
12379, izdala UE Gornja Radgona. gnr-2129
Gnjidić Vinko, Ljubljanska 90, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 355850,
reg. št. 26678, izdala UE Domžale. gnu-2376
Godnjavec Bernardka, Cesta v Šmartno
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973023, reg. št. 168828, izdala UE
Ljubljana. gnz-2121
Golež Darko, Kocbekova 6, Celje, vozniško dovoljenje, izdala UE Celje. gnb-2370
Gostenčnik Darinka, Kale 29, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. S 001242473, izdala UE Žalec. gng-1990
Grušovnik Jure, Log 89, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4784, izdala UE Ruše. m-2152
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Heberle Jana, Podkorn 24, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35322. gnu-1951
Horvat Robert, Cvetlična 10, Ormož, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 54/99. gnm-2234
Hribar Aljoša, Na zelenici 13, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1058308,
izdala UE Žalec. gnr-2379
Huseinović Sadik, Pobreška 38, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
111977, izdala UE Maribor. m-2132
Ivanšek Irena, Cesta na grad 52 d, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 33346, izdala
UE Celje. gng-2315
Izgoršek Matjaž, Rove 18, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1141631, izdala UE Zagorje. gnd-2318
Jagrič Janez, Podvin 108, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1195598, izdala UE Žalec. gnq-2380
Jaksetič Kovačič Ingrid, Jablanica 1/c, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974830, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-2245
Jamnik Sonja, Cesta v Polico 9, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1354547, reg. št. 47191-duplikat-, izdala UE Kranj. gnw-1974
Jankelj Danijel, Smetanova 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
58961, izdala UE Maribor. m-2140
Jankovič Matilda, Mali kamen 15, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7543.
gnf-2066
Japelj Brigita, Drenov grič 11, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9352,
izdala UE Vrhnika. gnu-2276
Jere Tomaž, Javor 15, Ljubljana-Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1252133, reg. št. 201251, izdala UE Ljubljana. gny-2222
Jerman Jože, Malkovec 28, Tržišče, vozniško dovoljenje, kat. FGH, reg. št. 748. gnr-2279
Jerman Sanda, Bevkova ulica 52, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20552,
izdala UE Kamnik. gny-2322
Jevtić Dragan, Kovorska c. 17, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4755,
izdala UE Tržič. gnq-2155
Jovanović Radovan, Dragomerška cesta
50, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11636, izdala UE Vrhnika. gnd-2068
Jurkovnik Sabina, Ravne 22, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 25566,
izdala UE Velenje. gne-2292
Kališnik Mojca, Kozarska cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448942, reg. št. 38401, izdala UE Ljubljana.
gnu-1926
Karner Avgust, Otiški vrh 104, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
2770, izdala UE Dravograd. gnz-2396
Kern Mirko, Sadarjeva ulica 5, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14141,
izdala UE Kamnik. gnh-2314
Kirm Ines, Kandijska cesta 43, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24182, izdala UE Novo mesto. gni-1938
Kisovec Urška, Delnice 14, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23017,
izdala UE Škofja Loka. gny-2147
Klančar Dejan, Dežmanova 1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19454.
gnc-1944
Klinc Demijan, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252395, reg. št. 224596, izdala UE Ljubljana. gnw-2274
Kmet Tina, Škrabčeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138769, reg. št. 215557, izdala UE Ljubljana. gno-2057

Kočev Sašo, Ferkova 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 100876,
izdala UE Maribor. m-2160
Kokolj Uroš, Silova 24 a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 28702, izdala
UE Velenje. gnh-2389
Kokot Jelka, Gorenjski vrh 49, Zavrč, vozniško dovoljenje, št. BGH, reg. št. 42088,
izdala UE Ptuj. gnb-2220
Kolman Silva, Zelena pot 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15151,
reg. št. 119624, izdala UE Ljubljana.
gnf-2141
Kološa Ines, Gogalova 10, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1254460, reg. št.
49833, izdala UE Kranj. gnf-1991
Komel Laura, Pod gričem 30, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnd-2218
Košnik Katarina, Brod 5, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25439. gnv-2050
Kotnjek Stanko, Sovjak 44, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 6490, izdala UE Gornja Radgona.
m-2141
Kovačič Danilo, Ledine 139, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, izdala UE
Nova Gorica. gnt-1952
Kovačič Frančišek, Ulica IvanaSelana 9,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. s 515859, reg. št. 35363,
izdala UE Ljubljana. gnp-2081
Kristovič Zlatko, Osojnikova 26, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 27186,
izdala UE Ptuj. gnn-2183
Krivec Silvester, Tržaška cesta 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
102793, reg. št. 15594, izdala UE Ljubljana.
gnm-2359
Križaj Blaž, Zgornja Senica 36, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
91229, reg. št. 155564, izdala UE Ljubljana.
gnk-2136
KUtin Jasna, Ribnica na Pohorju 31/c, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9387, izdala UE Radlje ob Dravi. gni-2063
Lah Barbara, Pirčeva ulica 14, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1026074,
reg. št. 205907, izdala UE Ljubljana.
gnc-2194
Lamot Viktor, Zakl 1 a, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 23875,
izdala UE Ptuj. gny-1922
Lasič Albin, Trdkova 34, Kuzma, vozniško
dovoljenje, reg. št. 33120. gnl-2135
Lašič Zavadlal Aleš, Zg. Korena 33, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 109691, izdala UE Maribor. m-2136
Lazar Viktor, Hraše 3 a, Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 295785, reg.
št. 22176, izdala UE Ljubljana. gnj-1912
Lombar Tomislav, Gestrinova ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890755, reg. št. 162466, izdala UE Ljubljana. gnk-2361
Lončar Denis, Galicija 39/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 902653, izdala UE Žalec. gnr-2079
Maček Irena, Ravenska pot 28, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 513639,
reg. št. 192317, izdala UE Ljubljana.
gnf-2316
Malešič Marjeta, Pod kostanji 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164880, reg. št. 210799, izdala UE Ljubljana. gnd-1993
Maretič Dušan, Cesta v Rošpoh 95, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17465, izdala UE Maribor. m-2144
Marič Aleš, Rogašovci 28, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 35704.
gnd-1918
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Marjanovič Dejan, Kocijančičeva 30, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
-kolo z motorjem. gnh-2214
Martinjak Miha, Pajerjeva ulica 16, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066247, reg. št. 46073, izdala UE Kranj.
gnh-1914
Matić Nina, Cesta 4. julija 60 A, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14376, izdala UE Krško. gnq-2255
Medved Tomaž, Kidričeva 3, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1102780,
izdala UE Žalec. gnl-2085
Mihelič Marija, Globel 20, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6917, izdala UE Ribnica. gnr-2179
Milenković Mojca, Lotričeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516908, reg. št. 42146, izdala UE Ljubljana.
gne-2367
Mlinar Boris, Malgajeva 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 10831,
izdala UE Velenje. gnt-1977
Mlinar Matjaž, Sitarjevška 26, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 1230,
izdala UE Litija. gnz-2146
Mulej Božidar, Teharska cesta 22, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2904, izdala UE
Celje. gnk-2236
Murgelj Marjana, Daljni vrh 20, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25191, izdala UE Novo mesto. gno-2007
Muzek Bogdana, Ul. Zofke Kukovič 23,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 113324, izdala UE
Maribor. m-2128
Nartnik Jože, Devce 11, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001339, reg.
št. 155305, izdala UE Ljubljana. gny-2122
Nastran Marko, Kersnikova 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28592,
izdala UE Velenje. gnl-2235
Neumeister Dušan, Podvelka 12, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4609, izdala UE Radlje ob Dravi. gnz-1971
Novak Branko, Cesta v Log 15, Bistrica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4530, izdala UE Ruše. m-2145
Novak Stanko, Tbilisijska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1076562, reg. št. 203712, izdala UE Ljubljana. gni-2163
Obrstar Simon, Dolenje 10, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068776,
reg. št. 25282, izdala UE Domžale. gnu-2151
Pak Zvonko, Regentova 2, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 71598,
izdala UE Maribor. m-2143
Panić Milenko, Depala vas 49, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 503805,
reg. št. 19357, izdala UE Domžale. gno-2107
Papež Andrej, Petelinjek 46, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
31238, izdala UE Novo mesto. gnp-2256
Pavlič Mojca, Tkalska 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 31512, izdala
UE Celje. gnf-2341
Pavlin Bože, Malovaška ulica 26, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S 167332, reg. št. 53917, izdala
UE Ljubljana. gno-2207
Pečar Irena, Trubarjeva 11, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3806, izdala UE Šentjur pri Celju. gng-2340
Pečovnik Danica, Zg. Košaki 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št. 32436,
izdala UE Maribor. m-2151
Pernek Aleksandra, Majšperk 20, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31716, izdala UE Ptuj. gng-1915
Pernus Janez, Grosova 24, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
735041, reg. št. 15498, izdala UE Kranj.
gnr-1929
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Petek Romano, Langusova 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 21059,
izdala UE Ptuj. gnx-1923
Peterkoč Franc, Gaberje 23, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
6800. gnr-2104
Petrovič Sašo, Novo polje cesta I 60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 152113, izdala UE Ljubljana. gnh-2364
Pipan VojkoS, Jenkova 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 7133, izdala UE Koper. gng-2115
Pirc Tatjana, Vrbanska 14 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 86723,
izdala UE Maribor. m-2161
Plajh Katja, Župančičeva 19, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15805. gny-2047
Planinc Boris, Zg. Pristava 17, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, reg. št. 10368,
izdala UE Slovenske Konjice. gnr-2008
Plavčak Gregor, Korošk 71, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 95965,
izdala UE Maribor. m-2162
Plevnik Damijan, Podsmreka 24, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064902, reg. št. 174177, izdala UE Ljubljana. gnl-2110
Ploj Aleš, Cafova ul. 19, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10103, izdala UE Lenart. m-2131
Ploj Marta, Zg. Partinje 149, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8789, izdala UE Lenart. m-2146
Podpečan Edvard, Dobro polje 2, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
15509. gni-2038
Potisek Goran, C. za gradom 5 A, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
7438, izdala UE Laško. gnh-2089
Predin Dragica, Prušnikova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34991,
izdala UE Maribor. m-2156
Prevc Lovro, Brezje 23, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15516, izdala
UE Kranj. gnd-1943
Prinčič Kačič Stojan, Gradnikova 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 30142, izdala UE Koper.
gnk-2211
Pušnik Andrej, Arclin 66 b, Škofja vas, vozniško dovoljenje, reg. št. 32828, izdala UE
Celje. gnt-2277
Ragolič Uroš, Kozjak 17 a, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11181, izdala UE Pesnica. m-2129
Rahne Marcel, V Radno 37, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105355, reg. št. 181600, izdala UE Ljubljana. gns-2078
Ravnikar Darja, Ljubljanska cesta 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15670, izdala UE Škofja Loka. gni-2338
Ravnikar Janez, Ljubljanska c. 7, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12133, izdala UE Škofja Loka. gnh-2339
Rijavec Jurij, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 186121,
reg. št. 134320, izdala UE Ljubljana.
gnv-2300
Rizman Vladimir, Koroška cesta 4, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29007, izdala UE Velenje. gnv-2375
Rom Jurij, Slavka Gruma 35, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28017,
izdala UE Novo mesto. gng-1940
Ruhitel Drago, Kremberk 50, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 739, izdala UE Lenart. m-2137
Sagadin Boštjan, Engelsova 48, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 108480,
izdala UE Maribor. m-2163
Sajovic Alenka, Parmova ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1164422, reg. št. 218913, izdala UE Ljubljana. gnc-2244
Sajovic Danijel, Slance 15 a, Teharje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 18684,
izdala UE Celje. gnj-2337
Sapač Emil, Boznovci 35, Bodonci, vozniško dovoljenje, reg. št. 11717. gnu-2226
Savzira Franko, Cankarjeva 54, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnt-2127
Sebanc Stanislav, Voduškova ulica 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1252826, reg. št. 76621, izdala UE Ljubljana. gnr-2254
Senad Avdič, Bernetičeva 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
41894, izdala UE Koper. gnq-2130
Senica Boštjan, Ižakovci 120/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 36199.
gnc-1919
Slapar Damijan, Ulica Franca Rozmana
Staneta 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 136991, reg. št. 40162, izdala
UE Kranj. gnu-2201
Slivniker Luka, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266221, reg. št. 196495, izdala UE Ljubljana. gnv-1975
Smolič Židanik Marjana, Gosposvetska 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600488, reg. št. 10415, izdala UE Kranj.
gnf-2116
Sobiech Silvo, Pod perkolico 42, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7894, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-2186
Soldat Goran, Strahino 81 a, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 600131,
reg. št. 26539, izdala UE Kranj. gnp-2231
Stepišnik Darja, Latkova vas 60, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. gnj-2112
Stergar Aleksandra, Dvorjane 9, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 97805, izdala UE Maribor. m-2154
Stipanovič Svjetlana, Gregorčičeva 66, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10796, izdala UE Izola. gnj-1937
Stojčovski Metodi, Cesta 1. maja 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
805169, reg. št. 34648, izdala UE Kranj.
gne-1967
Strašek Aleš, Gorica 59 A, Celje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 42064, izdala UE Celje.
gne-2192
Sulič Bojan, Prvomajska 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova
Gorica. gnc-2144
Šavli Marjan, Kvedrova cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097202, reg. št. 47368, izdala UE Ljubljana. gnd-2393
Šeferaj Arsim, Koželjeva ulica 8 Az, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104065, reg. št. 213195, izdala UE Ljubljana. gns-2053
Šega Bogdan, Ulica pregnancev 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930465, reg. št. 199110, izdala UE Ljubljana. gny-2097
Šega Boris, Zvonarska ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
294775, reg. št. 121971, izdala UE Ljubljana. gno-2357
Širca Igor, Knežak 195 f, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
129273, reg. št. 5890, izdala UE Ilirska Bistrica. gnb-1970
Škafar Marij, Rusjanov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
545759, reg. št. 139929, izdala UE Ljubljana. gnu-2351
Škerjanc Milan Martin, Slivje 25, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1375, izdala UE Sežana. gno-2132
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Škufca Brigita, Begunje 99, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15352. gnq-2230
Škvorc Krešo, Benica 16, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12145, izdala UE Lendava. gnq-2280
Šmigoc Stanko, Kukava 75, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH. gnn-2308
Šošterič Zlatka, Ob Hudinji 8h, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11634,
izdala UE Celje. gne-1992
Šraj Iztok, Prešernova 35, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1300445, reg. št. 8956, izdala UE Domžale. gnt-2402
Šterlak Stanko, Trimlini 65, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
14636, izdala UE Lendava. gnt-2377
Štrasberger Stane, Zloganje 35, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37439, izdala UE Novo mesto. gnj-2037
Teodorovič Simon, Reboljeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1215095, reg. št. 200551, izdala UE Ljubljana. gnn-2083
Terčak Brina, Polzela 202/b, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 452249,
izdala UE Žalec. gnu-1976
Tivadar Franc, Miklavčeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096410, reg. št. 59453, izdala UE Ljubljana. gnx-2323
Točaj Albina, Pesnica 39, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11896, izdala UE Pesnica. m-2130
Tomšič Fiorella, Kozinova 10, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 275. gnc-2119
Treven Primož, Cankarjeva ulica 21, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17158, izdala UE Radovljica. gnv-1925
Turnšek Mitja, Zabukovica 3 a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1032055,
izdala UE Žalec. gnl-2185
Unuk Nataša, Vrhloga 54, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13200, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnm-2309
Valenčič Valentin, Jagodje, Prisojna pot 7,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3455, izdala UE Izola. gnz-1946
Verbič Barbara, Tomačevska cesta 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247333, reg. št. 185992, izdala UE Ljubljana. gnn-2383
Verneker Damjan, Trg svobode 17, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 2537, izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-2137
Vidmar Primož, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
izdala UE Nova Gorica. gnb-2145
Vignjević Željko, Bevkov 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1383539,
izdala UE Žalec. gnt-2077
Vindiš Anita, Tavčarjeva 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38942, izdala
UE Ptuj. gnn-2133
Vodopivec Roman, Drnovo 17, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, izdala UE Krško. gnf-2191
Voglar Branko, Pucova 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 16306, izdala UE Celje. gnl-2260
Voglar Tanja, Dalmatinova 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13645, izdala UE Novo mesto. gnx-2398
Vrankar Branka, Žerjalova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
520515, reg. št. 26916, izdala UE Ljubljana.
gnw-2374
Vučko Dušan, Levstikova 5, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 5566, izdala UE Koper. gnp-2131
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Vuković Ivanka, Ulica 28. maja 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1212512, reg. št. 95297, izdala UE Ljubljana. gnc-2369
Zadnik Edvard, Zg. Škofije 115 c, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 9277,
izdala UE Koper. gnl-2210
Zajc Jože, Zasavska cesta 92, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 730472,
reg. št. 196977, izdala UE Ljubljana.
gnh-2239
Zaplotnik Marija, Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114584,
reg. št. 1379, izdala UE Kranj. gne-2167
Zavrtanik Smiljan, 30 divizije 15 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gns-2128
Zdolšek Marjan, Svetelka 14, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 80’84,
izdala UE Šentjur. gnl-1960
Zekić Drago, Škerjančeva ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BEFGH, št. S
1244016, reg. št. 105791, izdala UE Ljubljana. gnp-1956
Zgonc Alojzij, Goniče 19 a, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 4687,
izdala UE Postojna. gnp-1931
Zogaj Shefshet, Partizanska pot 3, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7188, izdala UE Črnomelj. gnc-2394
Zupan Jože, Kal 7, Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
644. gnc-2294
Zupan Martin, Lancovo 26, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 23308,
izdala UE Radovljica. gnh-2139
Žmavc Marko, Bočna 72, Šmartno ob Dreti, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8719, izdala UE Mozirje. gnh-1964
Žmitek Urška, Cankarjeva 18, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20427.
gnm-2209

Zavarovalne police
Berčan Boštjan, Ižanska cesta 52, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592310, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-2212
Bošnjak Rajko, Koroška ulica 10, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101241570, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-2355
Dugaro Kostja, Seča 139, Portorož - Portorose, zavarovalno polico, št. 0715505.
gnf-2041
Kavčič Peter, Bukov vrh 5, Poljane nad
Škofjo Loko, zavarovalno polico, št. 675292.
gnd-2043
Pleteršnik Anton, Lendavska 25, Murska Sobota, zavarovalno polico, št. 627173. gny-2297
Rojc Tamara, Groharjeva ulica 18, Kranj,
zavarovalno polico, št. 631154, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-2399
Širok Venceslav, Pliskovica 18, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. 0517866, izdala zavarovalnica Adriatic. gnv-1950
Vuleta Darija, Mala vas pri Grosupljem 9,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 621452,
izdala zavarovalnica Tilia. gnn-2158

Spričevala
Ažman Sebastjan za Marijo, Reka 77, Prebold, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ izdala
Ljudska univerza. gnw-2049
Benčin Branko, Obrtna 21, Brežice, zaključno spričevalo Tehniške šole Krško, izdano leta 1978. gnx-2223

Cevzar Zlata, Attemsov trg 15, Gornji grad,
zaključno spričevalo Administrativne šole, izdano leta 1980. gnd-2193
Cvetežar Martina, Nad Dravo 88, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Kamnica, izdano leta
1997. m-2139
Gliha Simona, Lašče 7, Dvor, spričevalo
1. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
1999. gne-1917
Goljat Anton, Podova 37, Rače, spričevalo
ŽIŠ Tabor Maribor, izdano leta 1970. m-2159
Golob Sonja, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ledina, izdano leta
1986. gnj-2162
Grabner Rafaela, Polanškova 4, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Trgovske šole v
Celju. gno-2082
Holešek Aleksander, Šuštarjeva 11, Trbovlje, spričevalo št.I/K-892 Srednje šole za
elek. in gostinjstvo Zagorje, izdano leta 1997.
gno-1932
Kalšek Ivna, Žiče 8 a, Loče pri Poljčanah,
indeks, št. 71950020, izdala biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnb-2320
Kavaš Matej, Novakova ulica 1, Ljubljana,
indeks, Srednje tehnično naravoslovne šole v
Postojnie leto izdaje 1991. gnl-2035
Klašnja Ana, Runkova 12, Ljubljana, preklic spričevala-original, objavljen v Ur. l. RS,
št. 59/99. gni-2363
Knaus Sonja, Ribjek 2 a, Osilnica, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gnm-2259
Kranjc Vera, Notranjska cesta 5, Cerknica, spričevalo o zakjučnem izpitu ESŠ Boris
Kidrič, izdano leta 1984, izdano na ime Jenc
Vera. gnv-2125
Krepša Slavko, Rjavci 31, Vitomarci, zaključno spričevalo Srednje strojno, kmetijske
šole v Mariboru, izdano leta 1982. m-2165
Macura Ružica, Savudrijska 25, Piran - Pirano, spričevalo, izdano na ime Macura Željana. gne-2142
Markl Boštjan, Ob gozdu 6, Maribor, spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Maribor,
izdano leta 1998. m-2134
Novak Marjan, Glavarjeva 7, Komenda, spričevalo o zakjučnem izpitu Elektrotehniške
šole v Ljubljanii, izdano leta 1981. gnb-2070
Okić Sejfudin, Kersnikova 13, Velenje, spričevalo o končani šoli R.Š.C. Velenje za Karanme Tovič Admir. gnm-2284
Oter Mija, Suha 44, Škofja Loka, indeks,
št. 18960392, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnp-2356
Praprotnik Lidija, Andraž 48 A, Polzela, indeks, št. 027350, fakultete za kmetijstvo Maribor. gnk-2311
Raščan Suzana, Kratka ulica 7, Turnišče,
indeks, št. 41039044, Fakultete za družbene
vede. gnz-2046
Sinčič Barbara, Plemljeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
1998. gnq-2330
Suhovršnik Sergej, Prešernova 22 a, Velenje, diplomo Centra srednjih šol Velenje, št.
415/SR z dne 27.8.1987. gnx-2098
Šetinc Cvetka, Gubčeva 7, Krško, zaključno spričevalo Gostinske šole, izdano leta
1974. gne-2217
Šipka Zlatko, Vrbanska c. 26/a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Kadetske šole v Tacnu,
izdano leta 1993. m-2138
Špoljar Marija, Smolenja vas 84, Novo mesto, indeks in diplomo Srednje šole, izdano na
ime Seničar Marija. gnf-1916
Štern Tina, Huje 27, Kranj, preklic spričevala, objavljen v Ur.l. RS, št. 54/99. gnr-1979
Topler Darja, Podgornikova 7, Limbuš, zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor, šolsko leto 1987/88. m-2158
Urbančič Rok, Šišenska cesta 4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
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ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnf-2241
Zupan Peter, Pohorska cesta 29, Hoče,
spričevalo o končani OŠ Dušan Flis, izdano
leta 1994. m-2133
Zupan Vladimir, Na gmajni 13, Mengeš,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1980. gnz-2321

Ostali preklici
Ambrožič Tanja, Oljčna pot 49, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnl-1935
Ambruž Štefan, Cuber 31, Moravske Toplice, delovno knjižico. gnf-1941
Avtohiša Claas d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0250559, izdana dne
6.6.1997. gnz-2096
Banko Boris, Sirukovci 26, Bodonci, overjeno kopijo licence za vozilo Mercedez tip
2235 L, reg. št. MS 35-64M, št.
000262/197-46/1997. gnh-2143
Bevec Marjan, Cesta na Brdo 16, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-2333/14-95, izdala luška kapetanija Koper. gnh-2264
Bollini Claudioi, Plečnikova 5, Maribor, delovno knjižico. m-2153
Bregar Mitja, Tržaška cesta 53, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-2174
Černela Lidija, Filovci 26/a, Bogojina, delovno knjižico. gnm-2134
Čoralič Nurka, Veliki trg 14, Izola - Isola,
delovno knjižico. gne-2117
Črešner Marko, Dalmatinska 43, Maribor,
delovno knjižico. m-2147
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Eržen Jože, Tumanova 3, Maribor, delovno knjižico. m-2150
Gracar Martin, Nad mlini 31, Novo mesto,
delovno knjižico. gnh-1939
Gradišek Jure, Ob studencu 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-2325
J.K, Pirat, Obla 7, Portorož - Portorose,
vpisni list za čoln, št. PI-2943. gnw-2124
Jeromen Janez, Slovenčeva ulica 107, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5060/94. gnt-2052
Kadriu Džemil, Nove Fužine 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-2240
Koritnik Borut, A. Smolnikarja 5, Kamnik,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-0728-00/97, VČ-0114/98 .
gnj-1966
Kotnik Janko, Apače 220, Apače, delovno
knjižico. gnb-1920
Marmullaku Hasan, Prušnikova 12, Ljubljana-Šentvid, osebno delovno dovoljenje,
št. 0424486919 z dne 20.4.1999.
gnn-2108
Pepelko Valter, Kolomban 7 A, Ankaran Ankarano, delovno knjižico. gnt-1927
Peroša Aleksander, Bonini 60, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gns-1928
Pešinoski Boro, Trinkova 85, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424488779.
gnk-2161
Pešinoski Boro, Trinkova 85, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-2343
Prešeren Anton, Zaloška cesta 65, Ljubljana, vozno karto, št. 14, s sto procentnim popustom, izdal LPP Ljubljana. gnc-2248
Razgoršek Janko, Slovenska 33, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03967-00/94. m-2149
Ražman Zvezdan, Jadranska 19, Ankaran
- Ankarano, delovno knjižico. gng-2215

Rokavec Marjan - Avtoprevozništvo, Dolenje
Ponikve 17, Trebnje, licenco za mednarodni javni prevoz stvari, št. 005832/4685-LM67/1998
za vozilo MAN 19.372F reg. št. NM 28-35A.
gnl-2360
Saksida Danijel, Mateotijeva 5, Piran - Pirano, pomorsko izkaznico, št. 1373, izdala
Luška kapetanija Koper, leta 1997. gng-2140
Starčević Milorad, Stožice 21 a, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-2111
Stražišar Drago, Gerbičeva ulica 49, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-2373
Strej Janko, Chengdujska 32, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6323/99. gns-2153
Sušič Tomislav, Liminjanska 93, Portorož Portorose, delovno knjižico. gnc-2219
Šilc Angela, Ragovska ul. 21, Novo mesto, izkaznico vojnega veterana, št. 2049, izdala UE Novo mesto. gnd-2118
Valenčak Karmen, Iztokova 12, Medvode,
delovno knjižico. gnr-2154
Varkar d.o.o., Preradovičeva 38, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0054026 z dne 26.8.1994. gng-2190
Vimpolšek Simona, Lenartova pot 22, Brežice, delovno knjižico. gnn-2258
Vinčar Vladimir, Levstikova 12, Piran - Pirano, vpisni list za čoln, št. 01-03-740/84.
gnn-1933
Vončina Libor, Neubergerjeva 27, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1717-38/79, izdala luška kapetanija v Kopru, dne 31.7.1979. gnu-2251
Zavrl Jaka, Ul. 17.julija 22, Maribor, študentsko izkaznico, št. 19327152. m-2148
Žnidarič Franc, Šentiljska 9, Maribor, delovno knjižico. m-2142
Žurovec Viktor, Cesta Cirila Tavčarja 16,
Jesenice, delovno knjižico. gnq-2105
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