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Uradne objave
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Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-210230
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00618 z dne 3. 7. 1998 pri
subjektu vpisa INKA – IMPEX, podjetje za
trgovino na drobno in debelo, uvoz –
izvoz, zastopanje in posredništvo, d.o.o.,
Celje, sedež: Grčarjeva 5, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01195/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo dele-
žev, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo družbe-
ne pogodbe z dne 19. 6. 1998 s temile
podatki:

Matična št. 5356245
Osnovni kapital: 21,646.098,50 SIT
Ustanovitelj: Jurjec Igor, Celje, Grčarje-

va 5, vstop 14. 12. 1989, vložek:
21,154.098,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi,
motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proi-
zvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;

3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumen-
tov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov
in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina

na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
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Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 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 to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško

in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 oprav-
lja družba vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 oprav-
lja družba le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

KOPER

Rg-200614
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom

Srg št. 97/00531 z dne 27. 11. 1997 pri
subjektu vpisa FER, transport, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Obrtna cona Šala-
ra, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03972/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744873
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 23
Dejavnost, vpisana 27. 11. 1997:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6010 Železniški promet; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbira-
nje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranje-
vanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18:
vse, razen farmacevtskih izdelkov; 74.12:
vse, razen revizijske dejavnosti.

KRANJ

Rg-110641
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00593 z dne 4. 6. 1997 pod št.
vložka 1/06005/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1190466
Firma: HORVAT MATJAŽ IN DRUGI, tr-

govina z gradbenim materialom, Škofja
Loka, d.n.o.

Skrajšana firma: HORVAT MATJAŽ IN
DRUGI, Škofja Loka, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva 55
Ustanovitelja: Horvat Matjaž, Škofja Lo-

ka, Frankovo naselje 156 in Horvat Dani-
ca, Škofja Loka, Reteče 119, vstopila
15. 4. 1997, odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Horvat Matjaž, imenovan 15. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev in Hor-
vat Danica, imenovana 15. 4. 1997, na-
mestnica direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom.

Rg-211735
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01484 z dne 16. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06303/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1318764
Firma: CARNIUM COMMERCE, zasto-

panje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CARNIUM COM-

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

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Gregorčičeva 8
Osnovni kapital: 2,540.000 SIT
Ustanovitelj: Likosar Valentin, Kranj,

Glavni trg 21, vstop 17. 9. 1998, vložek:
2,540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Likosar Valentin, imenovan 17. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;

2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proi-
zvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5121 Trgo-
vina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijs-
tva in sorodnih dejavnosti; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-212525
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00743 z dne 6. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOAL, trgovina in ser-
vis, d.o.o., Bohinjska Bistrica, sedež: Zoi-
sova 34, 4264 Bohinjska Bistrica, pod
vložno št. 1/04499/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah, povišanje os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5734657
Osnovni kapital: 2,763.693 SIT
Ustanovitelj: Podgornik Aleš, Bohinjska

Bistrica, Zoisova 34, vstop 20. 1. 1993,
vložek: 2,763.693 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.

Rg-300236
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01449 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OPUS, računalniški engi-
neering, Kranj, d.o.o., sedež: Jaka Plati-
še 13, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00370/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5287057
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2233

Razmnoževanje računalniških zapisov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 6420 Telekomunikacije;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
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lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-300298
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01687 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LE-TEHNIKA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino z elektrotehnič-
nimi izdelki, d.o.o., Kranj, sedež: Šuceva
ulica 27, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5327423
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Lamut Drago, Kranj, Veljka Vlahovi-
ča 3, imenovan 10. 1. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

KRŠKO

Rg-300763
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00338 z dne 18. 1. 1999 pri
subjektu vpisa KMEČKA ZADRUGA
BREŽICE, z.o.o., Pod obzidjem 39, 8250
Brežice, pod vložno št. 2/00026/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnsti s temile podatki:

Matična št.: 5164168
Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 5050

Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi.

LJUBLJANA

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 60-61 z dne
30. 7. 1999, stran 3917, Srg št. 98/06492,
Rg-400912, subjekt vpisa: DDB, d.o.o.,
Ljubljana, se priimek ustanoviteljev pravilno
glasi: Boršič Dušan in Boršič Darija.

Rg-115946
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06802 z dne 4. 12. 1997 pri subjektu
vpisa BOFEX TRADE, d.o.o., trgovina, in-
ženiring, prevozništvo in zastopstvo,
Ljubljana, sedež: Šmartinska 152, Hala

V/III, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29862/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 1196871
Dejavnost, vpisana 4. 2. 1997: 74201

Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

MARIBOR

Rg-403221
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00237 z dne 26. 5. 1999
pod št. vložka 1/10619/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1391445
Firma: V.M.K., družba za trgovino in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: V.M.K., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Borova vas 26
Osnovni kapital: 2,222.000 SIT
Ustanovitelj: Vajs Marjan, Maribor, Bo-

rova vas 26, vstop 23. 2. 1999, vložek
2,222.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vajs Marjan, imenovan 23. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo

s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejav-
nost hotelov; 5522 Storitve kampov; 55239
Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
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mičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov; 9304 Pogreb-
ne storitve.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti G
52.488 se dopiše razen z orožjem in streli-
vom; pod šifro dejavnosti J 67.13 sme druž-
ba opravljati samo dejavnost menjalnic in
zastavljalnic; pod šifro dejavnosti K 74.12
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro dejavnosti K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerjih in delavci.

MURSKA SOBOTA

Rg-202995
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01327 z dne 23. 2.
1998 pri subjektu vpisa VIRAG, podjetje
za prevz in trgovino, Odranci, d.o.o.,
Odranci, sedež: Mladinska 17, 9232
Črenšovci, pod vložno št. 1/00952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5493161
Osnovni kapital: 1,617.425 SIT
Ustanovitelj: Virag Štefan, Črenšovci,

Odranci, Mladinska 17, vstop 27. 2. 1991,
vložek: 1,617.425 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Virag Štefan, imenovan 27. 2. 1991,
zastopa in predstavlja podjetje brez omeji-
tev v notranjem in zunanjetrgovinskem pro-
metu.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1998: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna

vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-211039
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 97/00531 z dne 21. 10.
1997 pri subjektu vpisa POMURSKA
ZALOŽBA, d.d., sedež: Lendavska 1,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/00308/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začasno odredbo okrajnega sodi-
šča v Murski Soboti, opr. št. P 831/97-3 z
dne 1. 7. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5039843
Vpiše se sklep Okrajnega sodišča v Mur-

ski Soboti opr. št. P 831/97-3 z dne 1. 7.
1997 o izdaji začasne odredbe:

Družbi Pomurska založba, d.d., Lendav-
ska 1, Murska Sobota, se do pravnomočne
rešitve predmetne pravdne zadeve prepo-
veduje realizirati sklepe skupščine družbe
tožene stranke, sprejete na tretji redni seji
skupščine družbe tožene stranke, in sicer
spremembo statuta v točki 6/1, da šteje
nadzorni svet tri člane, da se odpokličejo
dosedanji člani nadzornega sveta, da se za
nove člane nadzornega sveta imenujejo Trat-
njak Anica in Mitko Ivanovski in da se sejni-
ne članom nadzornega sveta, določena za
predsednika 450 DEM, podpredsednika
400 DEM in člane 350 DEM ne izplačujejo.

Ta začasna odredba velja do pravnomoč-
ne rešitve te pravdne zadeve.

Morebitni ugovor zoper sklep o začasni
odredbi ne zadrži njene izvršitve.

Rg-301437
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00559 z dne 14. 12.
1998 pri subjektu vpisa VULKARISONI, tr-
govsko, storitveno, proizvodno, zunanje-
trgovinsko in gostinsko podjetje, Apa-
če, d.o.o., sedež: Apače 120, 9253 Apa-
če, pod vložno št. 1/01057/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-

javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo ter spremembo akta s temile
podatki:

Matična št.: 5533287
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998:

25120 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
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izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavraci-
je; 55210 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost 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; 55510 Storitve menz;
55520 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 51.180:
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov in pod šifro 74.140: Podjetniško in po-
slovno svetovanje ne arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

NOVA GORICA

Rg-301209
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00026 z dne 13. 1. 1999
pri subjektu vpisa IGRAS, Inženiring grad-
benih storitev, d.o.o., sedež: Gradiška
cesta št. 6, 5271 Vipava, pod vložno št.
1/01818/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5858291
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

NOVO MESTO

Rg-211439
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00409 z dne 28. 10.
1998 pod št. vložka 1/04059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1338137
Firma: DODO, Gostinstvo, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni trg 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Radovan Alojz, Ljubljana,

Tesarska ulica 14, vložek: 1,071.000 SIT
in Podpečan Aleš, Ljubljana, Cesta na Bo-
kalce 51, vložek: 1,029.000 SIT, - vstopila
7. 10. 1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Radovan Alojz, imenovan 7. 10.
1998, družbenik Podpečan Aleš, imenovan
7. 10. 1998, namestnik direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1998:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
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govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55220 Storitve kampov; 55230 Druge na-
stanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 63220 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 64120 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 70100 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92330 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 7. 10. 1998.

Rg-301159
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00526 z dne 8. 1.
1999 pri subjektu vpisa PROGRAMER, tr-
govina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Seidlova 22, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03548/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-

nega deleža in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5813417
Ustanovitelja: Duraković Zaim, izstop

23. 12. 1998 in Duraković Refika, Novo
mesto, Seidlova 22, vstop 22. 6. 1993,
vložek: 1,567.459,90 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-
raković Zaim, razrešen 23. 12. 1998 in
Duraković Refika, razrešena 23. 12. 1998
kot družbenica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-301620
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00047 z dne 4. 2.
1999 pri subjektu vpisa EFEKTA, agencija
za posredovanje zavarovanj, d.o.o.,
Šentrupert, sedež: Gorenje Jesenice 6,
8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/02418/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5629799
Firma: EFEKTA, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Šentrupert
Ustanovitelja: Strmole Jožica, izstop 1. 2.

1999 in Strmole Bojan, Šentrupert, Gorenje
Jesenice 6, vstop 1. 2. 1999, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Str-
mole Jožica, razrešena 1. 2. 1999 in direk-
tor Strmole Bojan, Šentrupert, Gorenje Je-
senice 6, imenovan 1. 2. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pogodba o ustanovitvi d.o.o. z dne
14. 2. 1992.

Vpis v sodni register s sklepom Srg
260/92 z dne 15. 5. 1992.

Sprememba firme iz: EFEKTA, Agencija
za posredovanje zavarovanj, d.o.o., Šentru-
pert, v: EFEKTA, proizvodno in trgovinsko
podjetje, d.o.o., Šentrupert.

Pod šifro 74.12 družba ne sme opravlja-
ti revizijske dejavnosti.

PTUJ

Rg-301589
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00105 z dne 2. 2. 1999 pri
subjektu vpisa TERME PTUJ, d.o.o., Pot v
toplice 9, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/06366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5650844
Člana nadzornega sveta: Tominc Stan-

ko, izstopil 23. 3. 1998, Klasinc Andrej,
vstopil 23. 3. 1998.

SLOVENJ GRADEC

Rg-209085
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00448 z dne 3. 7.
1998 pri subjektu vpisa KORMETAL, druž-
ba za predelavo barvastih kovin, plasti-
ke in storitve, d.d., sedež: Žerjav 79,
2393 Črna na Koroškem, pod vložno št.
1/05371/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5589436
Člani nadzornega sveta: Šegel Marjan

Alojzij, Fajmut Andrej, Gomilšek Božidar,
Golob Irena in Svetina Bojan, izstopili
18. 11. 1997; Vidmar Drago, Šepul Marija,
Pudgar Danilo, Germ Blaž in Gomilšek Bo-
židar, vstopil 18. 11. 1997.

Rg-300154
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s

sklepom Srg št. 98/00399 z dne 4. 1.
1999 pri subjektu vpisa FREIMARK, pod-
jetje za trgovino, prevozništvo, gostins-
tvo in turizem, d.o.o., sedež: Kotlje 56,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/03588/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova, osnovnega kapitala, družbenika,
poslovnega deleža, dejavnosti, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5481872
Firma: AMON TRADE, trgovsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AMON TRADE, d.o.o.
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Tolsti vrh 93b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mezner Jožef, izstop

18. 9. 1998 in Popič Anica, Ravne na Ko-
roškem, Stražišče 20a, vstop 18. 9. 1998,
vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mezner Jožef, razrešen 18. 9. 1998,
direktorica Popič Anica, imenovana 18. 9.
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1998, zastopa družbo posamično in brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31620 Proi-
zvodnja druge električne opreme, d.n.;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52410 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 52740 Druga popravila,
d.n.; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 72600 Druge računalniške
dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. vse, razen posredništva za
prodajo farmacevtskih izdelkov; 52.488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n. vse, razen z orožjem in
strelivom; 74.140 podjetniško in poslovno
svetovanje, vse razen arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 569/99 Rg-449
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba STEKLARSTVO LESKOŠEK in

drugi, d.n.o., preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Le-
skošek Alberta in Leskošek Marijo, oba Ul.
I. štajerskega bataljona 10, Celje, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika, tako da pripada Leskošek Albertu
60% delež, Leskošek Mariji 40% delež.

Sklep sta sprejela družbenika dne 30. 5.
1999.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 6. 1999

Srg 98/00463 Rg-402720
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00463 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/05931/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5831849
Firma: EXPLORA, trgovina in storitve,

d.o.o., Celje, Mariborska 86
Skrajšana firma: EXPLORA, d.o.o., Ce-

lje, Mariborska 86
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 86
Osnovni kapital: 1,652.627,80 SIT
Ustanovitelja: Jevnišek Ignac in Hartman

Janez, izstop 4. 5. 1999.
Sklep družbenikov z dne 13. 5. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 463/98 z dne 28. 1. 1999).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 463/98 z dne 4. 5.
1999).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Jevnišek Ig-
nac, Ljubljanska cesta 27, Celje in Hartman
Janez, Ul. Tončke Čečeve 7, Celje.

Srg 98/00435 Rg-402721
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00435 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/03912/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: DUBRAVKA, salon za telesno
masažo, d.o.o., Velenje, Rudarska 1

Skrajšana firma: DUBRAVKA, d.o.o., Ve-
lenje, Rudarska 1

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3320 Velenje, Rudarska 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klemenčič Dubravka, iz-

stop 4. 5. 1999.
Sklep družbenice z dne 28. 11. 1997 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 435/98 z dne 28. 1. 1999).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 435/98 z dne 4. 5.
1999).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Klemenčič Du-
bravka, Kardeljev trg 2, Velenje.

Srg 98/00958 Rg-402722
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00958 z dne 4. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06034/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: REBRO, d.o.o., Trgovina, go-
stinstvo in storitve, Bistrica 13, Lesično

Skrajšana firma: REBRO, d.o.o., Le-
sično

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3261 Lesično, Bistrica 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Potočnik Marjan, Potočnik

Ivanka in Potočnik Petra, izstop 4. 5. 1999.
Sklep družbenikov z dne 21. 9. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 958/98 z dne 26. 3. 1999).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 958/98 z dne 4. 5.
1999).

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Potočnik Mar-
jan, Potočnik Ivanka in Potočnik Petra, vsi
Bistrica 13, Lesično.

Srg 97/01178 Rg-402723
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01178 z dne 14. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05984/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št. 5807999
Firma: OBLIGA – PROJEKT, d.o.o., tr-

govina in storitve Celje
Skrajšana firma: OBLIGA – PROJEKT,

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

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Podjavorškova 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku (Srg 1178/97 z dne 30. 11. 1998).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1178/97 z dne
14. 4. 1999).
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Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Govc Aleksan-
der, Prebold 111/a, Prebold.

KOPER

Rg-402488
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00504 z
dne 19. 4. 1999 pod št. vložka 1/05214/01
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
prenehanje podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5949050001
Firma: YACHT CENTER ADRIA, opre-

ma in vzdrževanje plovil, d.o.o., Koper,
Podružnica Izola

Skrajšana firma: YACHT CENTER
ADRIA, d.o.o., Podružnica Izola

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6310 Izola, Tomažičeva 10
Izbris podružnice na podlagi sklepa us-

tanovitelja z dne 16. 2. 1999.

KRANJ

Srg 98/01778 Rg-401562
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01778 z dne 2. 3. 1999 pod št.
vložka 1/00938/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KAJ, trgovina in storitve, d.o.o.,
Tržič

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

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Loka 32
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Knep Maksimilijana in

Knep Andrej, izstop 2. 3. 1999.
Sklep skupščine o prenehanju družbe

po skrajšanem postopku je bil sprejet dne
2. 12. 1998.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Knep Maksimiliana in Andrej iz Tržiča,
Loka 32.

Srg 375/99 Rg-402605
Družba LP, Podjetje za proizvodnjo in

trženje tekstilij, d.o.o., s sedežem Kolod-
vorska 2, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/6192/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Lai-
niere de Picardie SA, Peronne Buire Cour-
celles, Francija.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 5. 1999

Srg 1551/98 Rg-402606
Družba VIVA NATURA, Podjetje za tu-

rizem in zunanjo trgovino, Radovljica,

d.o.o., s sedežem Kranjska 2, Radovljica,
vpisana na reg. vl. št. 1/2289/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Po-
gačnik Damjana, Koroška cesta 16, Kranj
in Domevščik Bojana, Prešernova 3, Ra-
dovljica.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 4. 1999

Srg 99/00188 Rg-402662
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00188 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/00493/02 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča poslovno enoto zaradi
končanega postopka lastninjenja s temile
podatki:

Firma: G & P HOTELI BLED, p.o., Po-
slovna enota Park hotel

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode 15
Izbris poslovne enote zaradi končanega

postopka lastninjenja.

Srg 99/00187 Rg-402663
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 99/00187 z dne 7. 4. 1999 pod št.
vložka 1/00493/01 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča poslovno enoto zaradi
končanega postopka lastninjenja s temile
podatki:

Firma: G & P HOTELI BLED, p.o., Po-
slovna enota GOLF HOTEL

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4260 Bled, Cankarjeva 4
Izbris poslovne enote zaradi končanega

postopka lastninjenja.

KRŠKO

Srg 425/98 Rg-402151
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
TEHNO-AVTO, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, uvoz in izvoz Pišece, d.o.o.,
Pišece 18, Pišece, se izbriše iz sodnega
registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Dirnbek Jožef,
Pišece 18, Pišece.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije na Višjem sodišču
v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima
pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvo-
dih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 5. 1999

Srg 108/99 Rg-403257
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je po predlogu sklenilo:
GILGAMESH, računalniške in poslov-

ne storitve, d.o.o., Grič 9, Kostanjevica
na Krki, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Bandelj Alek-
sander (prej Unetič Aleksander), Grič 9, Ko-
stanjevica na Krki.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v ro-
ku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije na Višje sodišče v Ljub-
ljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni
interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 6. 1999

LJUBLJANA

Srg 94/17602 Rg-400599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/17602 z dne 26. 2. 1999 pod št.
vložka 1/06582/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: CONTACTA, d.o.o., podjetje za
izvajanje elektroinstalacij, inženiring, tr-
govina na debelo, trgovina na drobno in
gostinstvo, Ljubljana, Gabrščkova 71

Skrajšana firma: CONTACTA, d.o.o.,
Ljubljana, Gabrščkova 71

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gabrščkova 71
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Janša Klara, izstop 20.

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

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

šanem postopku. Obveznsot plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Janša Klara, Gabrščkova 71, Ljubljana.

Srg 98/01611 Rg-400684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01611 z dne 21. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/28378/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5971691
Firma: OBLAK & CO., TREF, podjetje

za trgovino in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: OBLAK & CO., TREF,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Andreja in Gričar

Franci, izstop 5. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 5. 11. 1998 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Oblak Andreja, Reška 11, Ljubljana in
Gričar Franci, Pokljukarjeva 102, Ljubljana.

Srg 95/01458 Rg-400876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01458 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/02181/00 izbrisalo iz sodnega registra
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tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: THERMOTRON-COMMERCEY,
d.o.o., podjetje za električne stroje in
naprave ter merilno in regulacijsko
opremo

Skrajšana firma:  TTC, d.o.o., Ljublja-
na, Trubarjeva 78

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 78
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Zdenka, izstop

15. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 15. 3. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Pečnik Zdenka, Delavska 54, Kranj.

Srg 98/01611 Rg-400684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01611 z dne 21. 1. 1999 pod št.
vložka 1/28378/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5971691
Firma: OBLAK & CO., TREF, podjetje

za trgovino in inženiring, d.n.o.
Skrajšana firma: OBLAK & CO., TREF,

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

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljana
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Andreja in Gričar

Franci, izstop 5. 11. 1998.
Sklep skupščine z dne 5. 11. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Oblak Andreja, Reška 11, Ljubljana in
Gričar Franci, Pokljukarjeva 102, Ljubljana.

Srg 94/06442 Rg-402032
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/06442 z dne 16. 2. 1999 pod št.
vložka 1/14240/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KLIMOX, podjetje za stavbeno
kleparstvo in polaganje hidroizolacij,
d.o.o., Ljubljana, Peščena pot 11

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Peščena
pot 11

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rajer Darko, izstop 12. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rajer Darko, Peščena pot 11, Ljubljana.

Srg 94/06549 Rg-402035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06549 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/10646/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BELMA, Trgovina - turizem -
gostinstvo, d.o.o., Rojčeva 24, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rojčeva 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Benko Marinka, izstop

11. 5. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 11. 5. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Benko Marinka, Rojčeva 24, Ljubljana.

Srg 94/06616 Rg-402037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06616 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/08142/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PRIMAR, trgovina, uvoz in iz-
voz, zastopstva, turizem, storitve, po-
sredništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1315 Velike Lašče, Rašca 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Škulj Primož in Žužek Mar-

ko, izstop 12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Žužek Marko, Rašca 28, Velika Lašče
in Škulj Primož, Rašca 16, Velika Lašče.

Srg 94/06617 Rg-402038
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06617 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/17090/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ZAL, Podjetje za storitve, trgo-
vino in transport, d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana - Vič, Notranje

Gorice 153
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Srečko in Založ-

nik Renato, izstop 12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Založnik Srečko in Založnik Renato,
oba Cesta na Log 56, Notranje Gorice.

Srg 94/19468 Rg-402045
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19468 z dne 16. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/09113/00 izbrisalo iz sodnega regi-

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

Firma: TRITON EXPRESS Podjetje za
turistično posredovanje Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana firma: TRITON EXPRESS,
Ljubljana, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Spodnje Pir-
niče 78

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Mošet Silva, izstop

28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 2. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Mošet Silva, Rašiška 16, Ljubljana.

Srg 94/06456 Rg-402117
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06456 z dne 15. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/14893/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: UPRAVNIK, d.o.o., Domžale,
stanovanjske storitve

Skrajšana firma: UPRAVNIK, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska c.
81/VI

Osnovni kapital: 70.000 SIT
Ustanovitelji: Šuštar Zoran, Juhant Fran-

ci in Bajde Bojan, izstop 28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Zoran Šuštar in Alenka Juhant, oba Ljub-
ljanska 81, Domžale ter Bojan Bajde, Ljub-
ljanska 85, Domžale.

Srg 98/04997 Rg-402321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04997 z dne 15. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/15188/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KRONA 92, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: KRONA 92, d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1230 Domžale, Pot kurirjev 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Korbar Andreja, izstop

12. 3. 1998.
Sklep skupščine z dne 12. 3. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Korbar Andreja, Pot kurirjev 8,
Domžale.
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Srg 98/06537 Rg-402333
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06537 z dne 22. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/12137/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt vpisa zaradi pripo-
jitve k družbi Digitalia, d.o.o., Gregorčičeva
9, Ljubljana, s temile podatki:

Matična št.: 5486050
Firma: DIGITALIA TRADE, trgovsko

podjetje, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: DIGITALIA TRADE,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 9
Osnovni kapital: 13,448.000 SIT
Ustanoviteljica: Digitalia, Podjetje za pro-

izvodnjo in prodajo računalniških programov
ter nosilcev zvoka in slike, d.o.o., izstop
23. 9. 1998.

Izbris družbe zaradi pripojitve k družbi
Digitalia, d.o.o., Gregorčičeva 9, Ljubljana,
vl. št. 1/02458/00 na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 23. 9. 1998.

Srg 99/00403 Rg-402342
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00403 z dne 22. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/01973/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi zaključka
redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5274516
Firma: TMF, podjetje za gospodarsko

svetovanje na področju tehnologije,
marketinga in financiranja, p.o. – v likvi-
daciji

Skrajšana firma: TMF, p.o. – v likvida-
ciji

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 101
Ustanovitelj: INDUSTRIJSKI BIRO, Inže-

niring za izgradnjo industrije, p.o., Ljublja-
na, Titova 118, izstop 20. 1. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka likvidacije.
Poslovne knjige se hranijo v družbi Črne
consulting, Šišenska 46, Ljubljana.

Srg 94/14848 Rg-402426
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14848 z dne 16. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/06037/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PAJK, Podjetje za proizvodnjo,
trgovino, turizem ter izvoz in uvoz neži-
vilskih proizvodov, 1234 Mengeš, Trzin,
Habatova 1, d.o.o.

Skrajšana firma: PAJK, 1234 Mengeš,
Trzin, Habatova 1, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Habatova 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kepic Leja, izstop

21. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 10. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

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

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kepic Leja, Habatova 5, Mengeš.

Srg 98/05138 Rg-402726
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05138 z dne 28. 4. 1999 pod št. vlož-
ka 1/14862/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5330424
Firma: IKARUS, Center za izobraževa-

nje in razvoj kadrov, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanoviteljica: Iskra Holding, d.d., iz-

stop 1. 9. 1998.
Sklep skupščine z dne 1. 9. 1998 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma  IKARUS, center za izobraževanje in raz-
voj kadrov, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana.

Srg 98/01504 Rg-402792
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01504 z dne 13. 4. 1999 pod št.
vložka 1/20923/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5698693
Firma: MEGAPLAN, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEGAPLAN, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ložarjeva 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šetina Emil, izstop 13. 3.

1998.
Sklep skupščine z dne 13. 3. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Emil Šetina, Dolenjska cesta 52,
Ljubljana.

Srg 99/01457 Rg-402841
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01457 z dne 5. 5. 1999 pod št.
vložka 1/29484/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 1198289
Firma: CIBA SPEZIALITATENCHEMIE

SERVICES AG, Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 132
Ustanovitelj: CIBA Spezialitatenchemie

services AG, izstop 3. 3. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa us-

tanovitelja z dne 3. 3. 1999.

Srg 98/07184 Rg-402906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07184 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/20478/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5648416
Firma: ISKRA ELEKTROZVEZE – TRIS

podjetje za svetovanje in inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11

Skrajšana firma: ISKRA TRIS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Iskra elektrozveze, d.d.,

Industrija sistemov, elektronike in zvez, iz-
stop 6. 11. 1998.

Sklep skupščine z dne 6. 11. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Iskra eletrozve-
ze, d.d., Industrija sistemov, elektronike in
zvez, Stegne 11, Ljubljana.

Srg 98/07379 Rg-402907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07379 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/07541/01 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5385911001
Firma: MEGA AVTO, trgovsko podjet-

je, d.o.o., podružnica TIK TAK AVTO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-

ni log 90
Ustanovitelj: Mega avto, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Ljubljana, izstop 10. 12. 1998.
Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 10. 12. 1998.

Srg 98/02240 Rg-402947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02240 z dne 11. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13024/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5521572
Firma: ISKRA TELTIM, d.o.o., Podjetje

za proizvodnjo elektronskih elementov
avtomatizacije

Skrajšana firma: ISKRA TELTIM, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Savska c. 3
Osnovni kapital: 1,515.100 SIT
Ustanoviteljica: Iskra Tela, d.d., Pro-

izvodnja elementov za avtomatizacijo, Ljub-
ljana, Savska cesta 3, izstop 15. 4. 1998.

Sklep skupščine z dne 15. 4. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Iskra Tela, d.d.,
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Proizvodnja elementov za avtomatizacijo,
Ljubljana, Savska cesta 3.

Srg 94/10740 Rg-402955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10740 z dne 12. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23498/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: M E L galerija, p.o., Ljubljana,
Mestni trg 18

Skrajšana firma: M E L, p.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Mestni trg 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šmalc Melanija, izstop

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

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Šmalc Melani-
ja, Mestni trg 18, Ljubljana.

Srg 96/04760 Rg-403073
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04760 z dne 21. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/03061/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5328993
Firma: RIKO - S, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Ribnica
Skrajšana firma: RIKO - S, d.o.o., Rib-

nica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Gradišar Jože, Vidic Janez,

Mate Ludvik, izstop 5. 9. 1996.
Sklep skupščine z dne 5. 9. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzamejo Gradišar Jo-
že, Prešernova ulica 28, Ribnica, Vidic Ja-
nez, Prigorica 18, Dolenja vas in Mate Lud-
vik, Goriča vas 4, Ribnica.

Srg 99/00518 Rg-403075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00518 z dne 19. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/29908/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 1214110
Firma: UNISCIENCE, računalništvo in

trgovina, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: UNISCIENCE, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vojkova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Azeski Branko in Pešev An-

toni, izstop 19. 1. 1999.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Azeski Bran-
ko, Bulevar Partizanski odredi 72/1/87,
Skopje Republika Makedonija in Pešev An-
toni, Bulevar Partizanski odredi 109/3/8,
Skopje, Republika Makedonija.

Srg 99/00935 Rg-403366
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00935 z dne 14. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04449/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5378656
Firma: ODISEJA, podjetje za organizi-

ranje potovanj, d.o.o., Cesta 1. maja 19,
Hrastnik

Skrajšana firma: ODISEJA, d.o.o.,
Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1430 Hrastnik, Cesta 1. ma-
ja 19

Osnovni kapital: 1,500.100 SIT
Ustanoviteljica: Košec Marija, izstop

23. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 23. 2. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznsoti izbrisane družbe je prev-
zela Košec Marija, Tumova 19, Celje.

Srg 94/17298 Rg-403370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17298 z dne 11. 5. 1999 pod št. vlož-
ka 1/07764/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CEGRAD, Prometni inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Mačkovci 44
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Tonkli Primož, izstop

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

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Primož Tonkli, Mačkovci 44, Domžale.

Srg 94/14961 Rg-403371
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14961 z dne 6. 5. 1999 pod št. vložka
1/16898/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: EM-KAS, podjetje za organizi-
ranje, upravljanje, vzdrževanje stano-
vanjskih in poslovnih objektov, d.o.o.,
Ljubljana, Eipprova 19

Skrajšana firam: EM-KAS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Eipprova 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kadunc Marjan, izstop

20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Kadunc, Eipprova 19, Ljubljana.

Srg 94/17159 Rg-403372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17159 z dne 6. 5. 1999 pod št. vložka
1/05916/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ALVA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Hrenova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vončina Alojz, izstop

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Alojz Vončina, Hrenova 8, Ljubljana.

Srg 94/16151 Rg-403383
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16151 z dne 4. 5. 1999 pod št. vložka
1/14952/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DIESEL, d.o.o., trgovina, sevi-
siranje in zastopstva, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska ce-
sta 115

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Cvar Miro, izstop 1. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Cvar Miro, Vinice 1, Sodražica.

MARIBOR

Srg 99/00157 Rg-400972
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00157 z dne 1. 4. 1999
pod št. vložka 1/03969/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
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prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5488761
Firma: AVTO ŠOLA KIRBIŠ & CO.,

d.n.o.
Skrajšana firma: KIRBIŠ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kirbiš Jože in Primožič

Aleksander, izstop 29. 3. 1999.
Dne 31. 3. 1999 je bila družba izbrisana

iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Srg 98/01199 Rg-402186
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01199 z dne 2. 4. 1999
pod št. vložka 1/06586/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5667470
Firma: SLOITA, podjetje za proizvod-

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Osojnikova uli-

ca 5
Osnovni kapital: 12,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Mariborska mlekarna,

d.o.o., izstop 29. 3. 1999.

Srg 98/01754 Rg-403169
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/01754 z dne 13. 5. 1999
pod št. vložka 1/09132/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5834937
Firma: FINETHERMO, gradnja indu-

strijskih in stanovanjskih objektov in tr-
govina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Neratova uli-

ca 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čeh Franc, Dolenc Mirko

in AGRO COMMERZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, izstop 15. 4. 1999.

Srg 99/00884 Rg-403637
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 99/00884 z dne 24. 6. 1999
pod št. vložka 1/03797/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
zaključka stečajnega postopka s temile po-
datki:

Matična št. 5481376
Firma: KONSTRUKTOR MIZARSTVO,

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

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Smetanova 24
Osnovni kapital: 6,485.901,70 SIT
Ustanovitelj: SGP KONSTRUKTOR,

p.o., izstop 21. 6. 1999.
Dne 24. 6. 1999 se družba izbriše iz

sodnega registra zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu tega sodišča št. St
6/98 z dne 20. 5. 1999.

MURSKA SOBOTA

Srg 97/44 Rg-401094

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sk-
lep:

Družba RIBA - podjetje za pridelavo,
trženje rib ter gostinsko in rekreacijsko
dejavnost, Murska Sobota, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Dijaška ul. 6, ki je vpisana v
reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01780/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice NIGRA, Mur-
ska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Dijaš-
ka ul. 6, dne 21. 1. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenica.

Premoženje družbe se deli tako, da se iz
osnovnega kapitala družbe plačajo stroški pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 1999

Srg 97/13 Rg-401095
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sk-
lep:

Družba UNI - SHOP, trgovina, pro-
izvodnja in gostinstvo Lendava, d.o.o.,
Lendava, Partizanska ul. 89, ki je vpisana
v reg. vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01430/00, preneha po skrajšenem po-
stopku po sklepu družbenikov Žoldoš Dezi-
derja in Žoldoš Helene, oba iz Lendave,
Partizanska ul. 89, dne 9. 1. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata oba zgoraj
navedena družbenika.

Premoženje družbe prav tako prevzema-
ta oba družbenika.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 4. 1999

Srg 99/00124 Rg-403124
Okrožno sodišče v Murski Soboti s skle-

pom Srg. št. 99/00124 z dne 29. 4. 1999
pod št. vložka 1/01859/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča prevzeto družbo
zaradi pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5755794
Firma: AUTOCOMMERCE, za notranjo

in zunanjo trgovino z avtomobili in deli,
Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: AUTOCOMMERCE,
Murska Sobota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9000 Murska Sobota, Koclje-
va 5

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AC-INTERCAR, d.o.o. za

notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in
deli, izstop 29. 4.1999.

Izbris družbe iz tukajšnjega sodnega
registra zaradi pripojitve k družbi AC-IN-
TERCAR, d.o.o., trgovina z avtomobili in
deli, vzdrževanje motornih vozil, Ljublja-
na, (reg. vl. št. 1/19872/00) je bil vpisan
dne 29. 4.1999, s sklepom Srg
99/00124.

NOVA GORICA

Srg 99/00078 Rg-402989
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00078 z dne 4. 5. 1999
pod št. vložka 1/01924/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5537533
Firma: PIDZEUS, Poslovne storitve,

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, La-

ze 25a
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Čibej Boris, izstopil 4. 5.

1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 11. 2.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Čibej Boris, Laze 25, Šempeter pri Gorici.

Srg 99/00118 Rg-402990
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00118 z dne 4. 5. 1999
pod št. vložka 1/02105/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5563780
Firma: ANT-EX, Trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ANT-EX, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska

126
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Antonič Božena, izstop

4. 5. 1999.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 25. 2.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Antonič Božena, Vipavska 126, Nova
Gorica.

Srg 99/00289 Rg-403032
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00289 z dne 24. 5. 1999
pod št. vložka 1/01420/01 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5446406002
Firma: M + 2, Trgovina, proizvodnja,

transport, d.o.o., PODRUŽNICA
LJUBLJANA

Skrajšana firma: M + 2, d.o.o.,
PODRUŽNICA LJUBLJANA

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ljubljanskih

brigad 9
Ustanovitelj: M + 2, Trgovina, proizvod-

nja, transport, d.o.o., izstop 24. 5. 1999.
Sklep skupščine z dne 14. 4. 1999 o

ukinitvi podružnice.

Rg-403515
Družba MEDITON, Podjetje za trgovi-

no, proizvodnjo in storitve, d.o.o. Bre-
ginj, s sedežem Breginj 75, Breginj, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. reg. vl. 1-2557-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu us-
tanoviteljev družbe z dne 18. 6. 1999.

Ustanovitelja sta Tonkli Pavel in Simon-
čič Tonkli Marjeta, oba Breginj 75, Breginj,
ki prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sk-
lep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 1999

Srg 99/00172 Rg-403520
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00172 z dne 1. 6. 1999
pod št. vložka 1/02943/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5730350
Firma: CONREX, Proizvodnja in trgo-

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

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter, Goriška 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gorkič Klaudij, Valetič

Aleksandra in Gorkič Danica, izstop 1. 6.
1999.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 11. 3.
1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
majo Gorkič Klaudij, Goriška 20, Šempeter
pri Gorici, Valetič Aleksandra, Ulica XXX.
divizije 15, Nova Gorica in Gorkič Danica,
Goriška 20, Šempeter pri Gorici.

Srg 99/00241 Rg-403563
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 99/00241 z dne 29. 6. 1999
pod št. vložka 1/01907/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5532418
Firma: NOVA-ŠPED, Mednarodna špe-

dicija in transport, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: NOVA-ŠPED, d.o.o., Vr-

tojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter, MMP Vrtojba
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štanfel Štefan, izstop 29. 6.

1999.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 7. 4.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Štanfel Štefan, Podsabotin 5, Kojsko.

NOVO MESTO

Srg 99/00042 Rg-402397
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00042 z dne 13. 5.
1999 pod št. vložka 1/00624/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5324548
Firma: MOP, Marketing, organizacija,

proizvodnja, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Cesta he-

rojev 62
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Plaznik Samo, izstop 1. 12.

1998.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila mere-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Samo Plaznik, Novo mesto, Seidlova
cesta 62.

Srg 99/00155 Rg-402783
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00155 dne 2. 6. 1999
pod št. vložka 1/00520/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5317495
Firma: KEMIKAL, Tovarna eteričnih

olj, Dolenjske Toplice, p.o.
Skrajšana firma: KEMIKAL, Dolenjske

Toplice, p.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8350 Dolenjske Toplice, Pod

Cvingerjem 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Špelko Jožef, izstop 26. 3.

1999.
Sklep skupščine z dne 26. 3. 1999 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe ja prev-
zel Jožef Špelko, Dolenjske Toplice, Pod
Cvingerjem 23.

Srg 99/00090 Rg-402784
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00090 z dne 2. 6.
1999 pod št. vložka 1/00581/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5323240
Firma: NPI, podjetje za nadzor, pro-

jektiranje in inženiring, Novo mesto,
d.o.o., Šentjošt 22, Novo mesto

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Šentjošt 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kozoglav Anton, izstop

15. 2. 1999.
Sklep skupščine z dne 15. 2. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Anton Kozoglav, Novo mesto, Seidlova 26.

PTUJ

Srg 99/00073 Rg-402702
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00073 z dne 12. 4. 1999 pod
št. vložka 1/05722/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi zaključ-
ka stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5615933
Firma: OPTIPLAST-FEROPLAST, pre-

delava kovin in plastike, d.o.o. - v stečaju
Skrajšana firma: OPTIPLAST-FERO-

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

odgovornostjo
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska 8
Osnovni kapital: 29,528.000 SIT
Ustanovitelj: OPTIPLAST-FEROPLAST,

predelava kovin in plastike, d.o.o., izstop
26. 1. 1999.

Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega
postopka po sklepu Okrožnega sodišča na
Ptuju, št. St 58/94 z dne 21. 12. 1998
(sklep o zaključku stečajnega postopka
postal pravnomočen dne 26. 1. 1999).



Stran 4140 / Št. 65-66 / 13. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-99/94 Ob-9625
Spremeni se sedež sindikata družbe Au-

tocommerce, d.d., Ljubljana, KNSS Neod-
visnost, vpisana v evidenco statutov sindika-
ta pod zap. št. 99 dne 19. 1. 1994, tako da
se sedež glasi: Ljubljana, Baragova 5. Spre-
memba je vpisana v evidenco statutov sindi-
kata dne 14. 6. 1999, pod zap. št. 11/99.

Sprememba se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostava Bežigrad.

Št. 14100-0007/99-0800-10 Ob-9630
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila sindikata Inštituta za
varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor,
s sedežem v Mariboru, Valvazorjeva ul. 73.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 007 z dne 6. 7. 1999.

Identifikacija – matična številka Sindika-
ta vzgoje, izobraževanja in znanosti Sloveni-
je, Sindikata Inštituta za varstvo pri delu in
varstvo okolja Maribor, je 1049178.

Št. 028-8/93-12-09 Ob-9633
Ugotovi se, da so bila pravila Sindikata

vzgoje, izobraževanja in znanosti, Sindi-
kata Centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje, Kidričeva 2, z odločbo št. 028-
8/93-3 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu
za družbeno planiranje in gospodarstvo ob-
čine Trebnje, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 17, prenehala veljati
dne 28. 7. 1999 in se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 127-11/99 Ob-9635
1. Veljavna pravila SDGD, sindikata

družbe, d.o.o., Novo mesto, Novo me-
sto, Kandijska cesta 60, ki so bila z dne
30. 6. 1999 sprejeta na občnem zboru čla-
nov sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
upravni enoti Novo mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 169.

Oklici dedičem

D 426/99 R-480
Dne 5. 10. 1917 je umrla Cepuš Marija,

roj. 24. 1. 1854, z zadnjim prebivališčem
Lažiše 23, Laško.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju, poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Cepuš Mariji, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.

Razglasi sodišč

Če se morebitni dediči ne bodo priglasi-
li, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuš-
činski postopek tako, da bo štelo, da za-
pustnica ni imela nobenih sorodnikov, ki bi
prišli v poštev po zakonu o dedovanju kot
njeni dediči.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 68/98 S-9500
To sodišče je s sklepom opr. št. St 68/98

z dne 15. 7. 1999 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom IMP Livar, d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska 43 in njegovi-
mi upniki, sprejeta na naroku za prisilno po-
ravnavo dne 15. 7. 1999.

Terjatve upnikov 2. razreda – strateških
dobaviteljev, ki so tisti upniki dolžnika, ki so
bistvenega pomena za poslovanje dolžnika
na različnih področjih za ohranitev normalne-
ga odvijanja poslovnih procesov, za zagotav-
ljanje normalnega tekočega oziroma nadalj-
njega poslovanja in za izvajanje sprejete po-
slovne politike in načrta poplačila upnikov in
bi hkrati njihova izločitev iz tega razreda po-
menila zelo verjetno prekinitev dobav njiho-
vih proizvodov ali storitev navkljub zagotovilu
rednega poravnavanja obveznosti dolžnika –
izplača dolžnik v nezmanjšanih zneskih na
dan 15. 9. 1998 ugotavljanje terjatve v roku
5 let od pravnomočnosti potrjene prisilne po-
ravnave (priloga 1).

Ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 3. 12. 1998 pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno po-
trjena, sprejela sklep o povečanju osnov-
nega kapitala družbe s stvarnimi vložki z
izdajo 131.007 navedenih prenosljivih del-
nic v skupni nominalni vrednosti
131,007.000 SIT pri čemer stvarne vlož-
ke predstavljajo terjatve upnikov 3. razre-
da, ki se spremenijo v lastniške deleže v
dolžniku (priloga 2).

Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z
novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z
dne 3. 12. 1998 in izdati upnikom ustrezno
število delnic navedenih v prilogi 2. sklepa
po vpisu tega povečanja v sodni register.

Terjatve upnikov 4. razreda, ki niso
uvrščene v 1., 2. ali 3. razred, ki vključujejo
vse ostale terjatve, izplača dolžnik v višini
24,54% zneska terjatve ugotovljene na dan
15. 9. 1998 v roku 1 leta od pravnomočno-
sti potrjene prisilne poravnave (priloga 3).

Ugotovi se, da se je upnik Dinos, d.d.,
Ljubljana z izbrisnim dovoljenjem v obliki no-
tarskega zapisa z dne 18. 3. 1999 odpovedal
ločitveni pravici, ki je nastala na podlagi hipo-
teke pri vl. št. ločitveni pravici, ki je nastala na
podlagi hipoteke pri vl. št. 544 k.d. Stična za
posojilno terjatev v znesku 50,000.000 SIT.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 7. 1999. Sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 28. 7. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 1999

St 1/99 S-9713
Začne se stečajni postopek nad stečaj-

nim dolžnikom IMP TIO Simplex, d.o.o.,
Proizvodnja industrijske opreme, Vojko-
va 4, Idrija in se po 99/1 členu zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji takoj
zaključi.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po
objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 8. 1999

St 31/93 S-9882
Okrožno sodišče v Mariboru obvešča vse up-
nike, da bo v stečajni zadevi Ritoznojčan
p.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, Titova
31, dne 14. 9. 1999 ob 9. uri v sobi št. 330:

– narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za

glavno razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za

glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 6. 1999

Izvršbe in zavarovanja

Riz 204/99 I-478
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 204/99 z dne 12. 5.
1999 je bil v izvršilni zadevi upnika Nova
Kreditna Banka Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor proti dolžnici Jasni Kralj,
stan. Šenpetrska 28, Maribor in zastavite-
ljem Benotić Michaelu in Marijanci, oba
stan. Cesta Proletarskih brigad 61, Mari-
bor, zaradi zavarovanja denarne terjatve up-
nika v višini 8,089.600 SIT s pripadki, za-
rubljeno dne 13. 5. 1999 – trisobno stano-
vanje št. 78 v izmeri 73,74 m2, ki se nahaja
v II. nadstropju stanovanjske stavbe v Mari-
boru, Ul. Proletarskih brigad 61, ki stoji na
parc. št. 80/4 k.o. Sp. Radvanje, ki je v
lasti zastavnih dolžnikov Benotić Michaela
in Benotić Marijance, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 1606-08/93 z dne
17. 8. 1993, ki sta bila overjena pri notarki
Bredi Horvat iz Maribora, dne 10. 2. 1999,
pod št. OV-585/99.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 5. 1999

R 62/99-8 I - 564
To sodišče je po okrajni sodnici Mariji Gr-

den, v postopku zavarovanja po predlogu up-
nika Posojilnice - Bank Borovlje, reg. z.z.o.j.
Hauptplatz 16, Ferlach, Borovlje, ki jo zast.
odv. Janez Zajc iz Ljubljana, zoper dolžnika
Darijo Žgavc, Cesta Gubčeve brigade 9, Treb-
nje in Rajmunda Juga, Ciril Metodov trg 20,
Ljubljana, ter zastaviteljico Darijo Žgavc, zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnika z za-
stavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na osnovi 254. člena Zako-
na o izvršbi in zavarovanju, sklenilo: za zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Posojilnice -
bank Borovlje, reg. z.z.o.j. Hauptplatz 16, Fer-
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 066/99 Ob-9709
Regijski pospeševalni center Posavje,

Zavod, Bohoričeva 9, 8270 Krško, katere-
ga ustanoviteljice so Občina Brežice, Obči-
na Krško in Občina Sevnica, razpisuje pro-
sto delovno mesto

direktorja Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje.

Pogoji:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na po-

dročju vodenja ali na področju svetovanja
ter pospeševanja malega gospodarstva,

– opravljeno izobraževanje za svetoval-
ca lokalnega razvoja,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– da aktivno obvlada en tuj svetovni jezik,
– da obvlada delo z osebnim računalni-

kom.
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta z

možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisni prijavi morajo kandidati priložiti do-

kazila o izpolnjevanju z razpisom določenih
pogojev, življenjepis ter svojo zamisel pro-
grama razvoja dejavnosti Regijskega pos-
peševalnega centra Posavje in ukrepe za
dosego programskih ciljev.

lach, Borovlje do dolžnikov Darije Žgavc in
Rajmunda Juga v višini 350.000 ATS oziroma
25.435,49 EUR z obrestmi, rokom plačila,
zapadlostjo in ostalimi pogoji, ki izhajajo iz
notarskega zapisa št. SV 370/99 z dne 10.
6. 1999 in kreditne pogodbe št. 3.064.219 z
dne 27. 5. 1999 se dovoli in opravi: rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in sicer dvosobnega stanovanja v skupni iz-
meri 57,74 m2, ki obsega dve sobi, kuhinjo,
sanitarije, shrambo, balkon, teraso in druge
prostore in ima številko 11 v III. nadstropju
stanovanjskega bloka v Trebnjem, Gubčeva
9, ki stoji na parc. št. 151/1 k.o. Trebnje, h
kateremu spada tudi solastniški delež na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah
hiše, ki je last zastaviteljice Darije Žgavc na
podlagi prodajne pogodbe št. 362-102/92-5,
sklenjene s prodajalcem Republiko Slovenijo
dne 15. 12. 1992.

Z rubežem pridobi upnik zastavno pravi-
co na nepremičnini iz prejšnega odstavka
tega sklepa.

Na originalu prodajne pogodbe št.
362-102/92-5 z dne 15. 12. 1992, skle-
njeni med prodajalcem Republiko Slovenijo
in kupcem Žgavc Darijo se zaznamuje, da je
nepremičnina, ki je predmet te pogodbe, za-
rubljena na podlagi sporazuma strank. Pro-
dajna pogodba se izroči v hrambo upniku.

Zastaviteljici je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori
kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu Kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki  se preganja na predlog
oškodovanca.

Zarubljena stvar ostane v hrambi pri za-
staviteljici.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 17. 6. 1999

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojni-
ci v 15 dneh po objavi na naslov: Regijski
pospeševalni center Posavje, Bohoričeva 9,
8270 Krško, z oznako: “Za razpis direktorja
RPC Posavje – Ne odpiraj”.

Upravni odbor Regijskega pospeševalne-
ga centra Posavje bo opravil izbor v 15 dneh
po zaključku razpisa in o svojem izboru ob-
vestil prijavljene kandidate, vendar je odloči-
tev o imenovanju direktorja pravno veljavna
šele po sprejetem soglasju ustanoviteljic.

Regijski pospeševalni center Posavje

Ob-9563
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesto
vodje odseka za inteligentne sisteme.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce, izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih sku-

pin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem po-
dročju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidat bo moral predstaviti Znans-
tvenemu svetu Instituta programsko usmeritev
ožjega raziskovalnega področja, ki mora vse-
bovati poleg programa dela še kadrovsko se-
stavo, organizacijo in sredstva za izvajanje.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-

njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan”,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan”

Št. 570/99 Ob-9710
Dom upokojencev Izola, Kosovelova 22,

Izola, na temelju sklepa sveta zavoda z dne
30. 7. 1999 razpisuje delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom

določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne

izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92);

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– strokovni izpit za delo na področju so-

cialnega varstva;
– predložitev programa dela doma;
– znanje italijanskega jezika.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo

štirih let. Rok prijave je osem dni po objavi
razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obvešče-
ni o izbiri v 30 dneh po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili in programom se
pošlje na naslov zavoda z oznako “za razpis”.

Dom upokojencev Izola

Št. 68/99 Ob-9584

OŠ Prade, Pobeška cesta 52, Koper,
razpisuje prosto delovno mesto

učitelja športne vzgoje
s polnim delovnim časom, za nedoločen

čas, od 1. 9. 1999 dalje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v

skladu s šolsko zakonodajo.
Prijavo naj oddajo z ustrezno dokumen-

tacijo v 8 dneh po objavi.
OŠ Prade, Koper

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 8174/1980/1999 Ob-9711
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-27-02.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba ruši-
tvenih in gradbenih del, montaža jekle-
nih konstrukcij ter elektromontažna de-
la z montažo OPGW na DV 2 × 110 kV
Laško–Hrastnik in DV 2 × 10 kV Hrast-
nik–Trbovlje.

Ocenjena vrednost: 160,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Laško–Hrastnik.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila gradbenih del, če je znan: 13. 11.
1999.

5.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

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

St. 01/1609 Ob-9540
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tehnološka oprema DCV
Elektro Maribor.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se ne more potegovati za naro-
čilo po skupinah. Naročilo se bo oddalo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ja-

nuar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

junij 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, v vložišču
soba 114 prvo nadstropje, naslednji delov-
ni dan po objavi v Ur. listu RS.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 12. 9. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 100.000 SIT, način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja (navedena cena ne vključuje
DDV-ja).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 50 dni po objavi v Uradnem listu RS. Pri
ocenjevanju bodo upoštevane vse ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do
4. 10. 1999 do 12. ure. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni
razpis – Tehnološka oprema DCV Elektro
Maribor”. Kuverte morajo biti zapečatene,
navedena mora biti tudi številka objave v
Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Eelektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, soba 114
prvo nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1999 ob
13. uri v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi:
Milan Nežmah univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 10%
od ponudbene vrednosti javnega naročila
za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 120 dni od
zadnejga roka za dostavo ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: opravljena dela bo na-
ročnik plačeval na podlagi izstavljenih in po-
trjenih situacij, skladno s poglavjem 4.4.3.
Plačilni pogoji – Knjiga 1; del A – navodila
ponudnikom.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe,
ki razpolagajo s potrebnimi avtorskimi pravi-
cami.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti vse zahtevane
dokumente v skladu z razpisno dokumenta-
cijo, ki jo dvigne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 10. 1999 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): teh-
nološke karakteristike: do 60%; usposob-
ljenost kadrov: do 5%; možnost vzdrževa-
nja: do 5%; pondubena cena in plačilni po-
goji: do 30%. Merila so podrobno opisana
in prikazana v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Bogomil Jelenc univ. dipl. inž. el., tel.
062/22-00-131, do 14. 9. 1999, od 8. do
10. ure, vsak delovnik (način – glej navodi-
lo: 2.5. Pojasnjevanje – Knjiga 1).

16., 17.
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije

Št. 2790-99 Ob-9541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, faks
0601/27-592.

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

3. (a) Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
Trbovlje.

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

A) dobava kurilnega olja in maziv,
B) dobava pogonskega goriva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi dobavo razpisanega
blaga v celoti ali po posameznih sklopih (A,
B), vendar ne v variantnih predlogih.

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

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

A) 11,000.000 SIT,
B) 11,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo
podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 8. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezni
sklop, gotovinsko na blagajni družbe ali ne-
gotovinsko, z nakazilom na ŽR št.
52700-601-11576 pri APP podružnica Tr-
bovlje, z navedbo predmeta in št. javnega
razpisa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 8. 1999, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbov-
lje, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 12. uri v sejni sobi na
sedežu družbe Savinjska cesta 11a, Trbov-
lje.

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

ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, katere veljavnost mora
biti 30. 9. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila po delih ali me-
sečnih dobavah. Avansi niso možni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do poteka roka za od-
dajo ponudb: 27. 8. 1999 do 10. ure.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje Komunala

Trbovlje, d.o.o.

Št. 40310/00064/99 07 Ob-9554
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 062/22010, faks
062/2201-293.

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

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

trebno dobaviti: pohištvo za igralnice in
garderobe za vrtce Mestne občine Mari-
bor (vrtec Jadvige Golež, Jožice Flander,
Otona Župančiča, Studenci, Vančka Šarha,
Tezno, Borisa Pečeta, Ivana Glinška, Po-
brežje, Pohorskega bataljona).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko oddajo ponudbo za celotno
razpisano javno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 9,128.300
SIT.

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

predvidoma od 15. 10. do 15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, predložijo dokazi-
lo o plačilu pristojbine v višini 5.000 SIT na
ŽR 51800-630-25505, z namenom naka-
zila “Pristojbina za javni razpis za pohištvo
za vrtce”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 9. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 342/III. nadstr.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 10. uri, v kletni sejni sobi
Mestne občine Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbeni do-
kumentaciji predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se izvede po po-
godbenih obveznostih v roku 30 dni od dne-
va izstavitve računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom se bo sklenila pogodba v skladu
z 61. členom zakona o javnih naročilih.

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena – opredeljeno v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod št.
Ob-4351, objava o izidu pa dne 23. 7. 1999.

Mestna občina Maribor

Št. 0048-308/68-99 Ob-9715
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava in dobava delov policijskih uni-
form ter osnovnega materiala za izdela-
vo, in sicer:

1. sklop: volna (3.600 kg),
2. sklop: kimono za Judo (950 kosov),
3. sklop: rokavice zimske – usnjene:
– 800 parov podloga volna,
– 823 parov podloga ovčje krzno,
4. sklop: anorak dežni (1000 kosov).
Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so

predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 4), ali za
posamezne sklope v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za vse sklo-
pe v celoti (od 1 do 4) 55,400.000 SIT.

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

1. sklop: 8,700.000 SIT,
2. sklop: 7,200.000 SIT,
3. sklop: 7,500.000 SIT,
4. sklop: 32,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
– za volno (1. sklop) je najkasnejši do-

bavni rok 30. 10. 1999,
– za kimono za Judo (2. sklop), rokavice

zimske – usnjene (3. sklop) in anorak dežni
(4. sklop) je najkasnejši dobavni rok 30.
11. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
Uprava skupnih služb, Sektor za material-
no-tehnične zadeve, Vodovodna 93a, Ljub-
ljana, pri Marti Pecarski, tel.
061/172-5627, kontaktna oseba Bojan Še-
lih, tel. 061/172-5622.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do roka
za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne de-
lajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko na
številko računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-68-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 13. 9. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1999 ob
9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnost-
na šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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 banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

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 preje-
ma 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 iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform ter
osnovnega materiala za izdelavo, v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika
in reference s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 5 točk, za kvaliteto
vzorca 2,1 točk, za finančno stanje ponud-
nika 0,8 točk, ter za reference s področja
javnega naročila 0,2 točk.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-566.

17.
RS, Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-99 Ob-9717
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-5125, faks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

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

– I. sklop: detektor prisotnosti CO2 –
10 kompletov,

– II sklop: ustniki za elektronski alkotest
Draeger – 400.000 kom.

Tehnične zahtevnosti in opis blaga za I.
sklop bo razviden iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo blaga v
celoti (I. in II. sklop) ali po posameznem
sklopu v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: za oba
sklopa v celoti je 23,300.000 SIT.

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

– I. sklop: 8,300.000 SIT,
– II. sklop: 15,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
– za I. sklop je najkasnejši rok dobave

30. 11. 1999,
– za II. sklop – sukcesivno za čas dveh

let od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve, Sek-
tor za materialno-tehnične zadeve, Vodo-
vodna 93a, 1000 Ljubljana, pri Jasni Žigič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
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tacijo 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 de-
lajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, virmansko na
številko računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna številka:
308-69-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 3. 9. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni 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 banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

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 preje-
ma 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
blaga, v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

– I. sklop: cena, kvaliteta ponujenega
blaga, rok dobave, finančno stanje ponud-
nika.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
ponujenega blaga 20 točk, rok dobave 10
točk, za finančno stanje ponudnika 4 točke.

– II. sklop: cena, dobavni rok, finančno
stanje ponudnika.

Največje število točk, ki jih lahko po-
nudbe prejmejo za ceno je 20 točk, do-

bavni rok 6 točk, finančno stanje ponudni-
ka 4 točke.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ob dvigu razpisne dokumentacije prej-
mejo ponudniki od naročnika, za II. sklop,
vzorec za izdelavo.

16., 17.
RS, Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-9718
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za sobe.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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

tober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj,
kontaktna oseba Martin Habjan, tel.
064/380-130.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 8. do
25. 8. 1999, od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na ŽR Dom
upokojencev Kranj, 51500-603-31621.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – DU Kranj – oprema”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob
14. uri, v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, 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-
nja so nadrobno opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (13. 9. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference, rok
izvedbe, garancijski rok, cena.

15., 16., 17.
RS, Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-9720
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: dobava kuhinjskih stro-
jev in opreme:

I. skupina:
1. parno konvekcijska peč – kapaciteta

20 GN 1/1, z vozičkom in ogrevanim pod-
stavkom, s pekači – 10 kom 2/1 GN in
10 kom perforirani pekači 2/1 GN (pekači
višine 100 mm) – 5 kosov,

2. parno konvekcijska peč, kapaciteta
10 GN 1/1, z vozičkom in z ogrevanim pod-
stavkom, s pekači – 6 kom 2/1 GN in 6 kom
perforirani pekači 2/1 GN (pekači višine
100 mm) – 1 kos;

II. skupina:
1. pomivalni stroj, pretočni, program 60

sekund, z vhodno mizo dolžine do 1200
mm, s pomivalnim koritom in pipo, z izhod-
no mizo do 1200 mm in z mehčalcem za
vodo – 1 kos,

2. mreža za pomivalni stroj k točki 1 – za
krožnike – 5 kosov,

3. mreža za pomivalni stroj k točki 1 – za
jedilni pribor – 1 kos;

III. skupina:
1. friteza – kapacitete 30–40 l, enodel-

na, na kolesih, z enodelno mrežo – 8 ko-
sov,

2. mreža za fritezo pod točko 1 – eno-
delna – 18 kosov,

IV. skupina:
1. univerzalni kuhinjski stroj s priključki,

večji – 2 kosa,
2. univerzalni kuhinjski stroj s priključki,

moč od 0,55 do 1 KW – 1 kos,
3. univerzalni kuhinjski stroj s priključki,

namizni, moč od 0,45 do 0,55 KW – 2
kosa,

4. aparat za mehčanje mesa (steaker),
samostojni, namizni – 2 kosa,

5. salamoreznica, avtomatska, fi 370 –
3 kose,

6. planetarni mešalec, kapacitete 20 l –
1 kos;

V. skupina:
1. kotel električni kapacitete od 80–100

l – 1 kos,
2. kotel plinski 150 l – 1 kos,
3. kotel plinski 300 l – 1 kos,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 65-66 / 13. 8. 1999 / Stran 4145

4. ponev prekucna od 60–80 l, plinska,
z motornim in ročnim nagibanjem – 2 kosa,

5. žar električni, velikosti ca. 800 × 900
× 850 mm, raven, trdi krom – 2 kosa,

6. toplovodna kopel, zaprt spodnji del,
kapaciteta 2 × GN 200 1/1 – 1 kos,

7. pečica troetažna, električna, inox – 1
kos;

VI. skupina:
1. stiskalnica za odpadke (karton, plo-

čevina), večja – 3 kose,
2. mlin za organske odpadke, za večje

kuhinje – 1 kos;
VII. skupina:
1. stroj za lupljenje krompirja, električni,

kapaciteta polnjenja do 15 kg – 3 kose,
2. stroj za lupljenje krompirja, električni,

kapaciteta polnjenja od 15–25 kg – 3 ko-
se,

3. odpirač za konzerve električni, večji,
namizni – 5 kosov;

VIII. skupina:
1. posoda za napitke, inox, 50 l, na sto-

jalu, za prostostoječo postavitev, z možnost-
jo nalaganja ene na drugo – 30 kosov;

IX. skupina:
1. pult kuhinjski z drsnimi vrati in eno

polico, dolžine 1,6 m, inox – 3 kose,
2. korito pomivalno, trodelno, dolžine

1,8 m, z odlagalno polico, odprto, inox – 1
kos;

X. skupina:
1. hladilnik kapacitete 120–150 l, brez

zmrzovalnika – 6 kosov,
2. multipraktik, gospodinjski, električni,

s priključki za rezanje, mletje, strganje, me-
šanje, dvojni pogon, moč od 500–600 W –
20 kosov,

3. mikser – ročni, za stepanje in gnete-
nje, moč od 180–230 W – 20 kosov,

4. mešalec, palični, ročni, z inox priključ-
kom za mešanje in stepanje – 20 kosov,

5. aparat za kavo, namizni, samopostrež-
ni, na žetone – 1 kos;

XI. skupina:
1. voziček bazen, ca. 100 l, za zelenja-

vo, inox – 10 kosov,
2. voziček za odpadke s pokrovom, 50

l, inox – 20 kosov,
3. voziček za začimbe, z vložnimi poso-

dami, inox – 3 kose,
4. voziček servirni, troetažni, inox ali tr-

da plastika – 10 kosov,
5. voziček za PVC pladnje in jedilni pri-

bor (s tremi posodami za pribor), inox – 2
kosa;

XII. skupina:
1. voziček za odpadke, okrogli, ca.

120 l, na podstavku s kolesi, s pokrovom z
odprtino, PE – 32 kosov,

2. voziček za odpadke, okrogli, ca.
120 l, na podstavku s kolesi, z ravnim po-
krovom, PE – 32 kosov,

3. voziček dim. ca. 80 × 60 × 172 cm,
za prevoz vložnih posod, PE – 2 kosa;

XIII. skupina:
1. potopni mešalec (turbo mikser), za

kotle ca. 300 l, električni, inox, prostostoje-
či na kolesih, enostopenjski, moči od 900–
1500 W – 5 kosov,

2. mikser električni ročni profesional,
dolžine 50–70 cm, inox – 3 kosov;

XIV. skupina:
1. voziček s toplovodno kopeljo za pre-

voz hrane, kapacitete 1 × GN 200 1/1,

inox 18/10, s priključkom za elektriko za
ogrevanje, z regulacijo temperature in ter-
mostatom, z odtokom za izpust vode – 2
kosa,

2. voziček s toplovodno kopeljo za pre-
voz hrane, kapacitete 2 × GN 200 1/1,
inox 18/10, s priključkom za elektriko za
ogrevanje, z regulacijo temperature in ter-
mostatom, z odtokom za izpust vode – 4
kose.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
52,000.000 SIT.

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

I. skupina: ca. 13,000.000 SIT,
II. skupina: ca. 1,800.000 SIT,
III. skupina: ca. 2,300.000 SIT,
IV. skupina: ca. 8,000.000 SIT,
V. skupina: ca. 6,000.000 SIT,
VI. skupina: ca. 4,200.000 SIT,
VII. skupina: ca. 2,500.000 SIT,
VIII. skupina: ca. 1,800.000 SIT,
IX. skupina: ca. 700.000 SIT,
X. skupina: ca. 980.000 SIT,
XI. skupina: ca. 3,500.000 SIT,
XII. skupina: ca. 1,900.000 SIT,
XIII. skupina: ca. 3,500.000 SIT,
XIV. skupina: ca. 1,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s pogodbo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-85, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO 47/99), na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 14. 9. 1999 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo ponud-
bi priložiti bančno garancijo, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv, v višini 5% od
skupne ponudbene vrednosti, ki mora biti
veljavna 120 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo usposobljenost ponudnikov
ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi kriteriji:

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave ter da poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, ne
starejšo od 30 dni,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom predpisanih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa,

– da vodstveni delavci ponudnika v pre-
teklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaz-
nivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

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

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bi-
lanco stanja in bilanco uspeha,

– da ima:
· čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod

zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali večje
od vrednosti ponudbe,

· čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod
zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali večje
od vrednosti ponudbe,

· čiste prihodke iz prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od vrednosti ponudbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– cena 70% (najugodnejši ponudnik prej-
me celo vrednost uteži, ostali ponudniki pa
za isti odstotek, kot imajo višjo ponujeno
ceno, manjšo vrednost uteži),

– garancija 15% (ponudnik, ki bo ponu-
dil najdaljšo garancijo, bo prejel celo vred-
nost uteži, ostali ponudniki pa za isti odsto-
tek, kot imajo manjšo ponujeno garancijo,
manjšo vrednost uteži. V primeru, da se rok
trajanja garancije za posamezne artikle iz
skupine razlikuje, bo za vrednotenje upo-
rabljeno povprečje trajanja garancije. Mini-
malna zahtevana garancija za stroje in opre-
mo je 12 mesecev),

– življenjska doba 15% (ponudnik, ki bo
ponudil artikle z najdaljšo življenjsko dobo,
bo prejel celo vrednost uteži, ostali ponud-
niki pa za isti odstotek, kot imajo manjše
trajanje življenjske dobe, manjšo vrednost
uteži. V primeru, da se rok trajanja življenj-
ske dobe za posamezne artikle iz skupine
razlikuje, bo za vrednotenje uporabljeno
povprečje trajanja življenjske dobe).

15., 16., 17.
RS, Ministrstvo za obrambo

Št. 999-00-8/99 Ob-9723
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Urad presednika Republike Sloveni-
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je, Erjavčeva 17, Ljubljana, 178-1331, faks
061/178-1357.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji Slovenije.

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

1. odkup dveh rabljenih osebnih vo-
zil,

2. dobava dveh novih osebnih vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod točko (b)1. – 1,304.600 SIT,
pod točko (b)2. – 7,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 9. 1999, velja tudi za odkup rabljenih
osebnih vozil.

5. Predvideni datum zaključka montaže:
30. 9. 1999, velja tudi za odkup rabljenih
vozil.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
presednika Republike Slovenije, Erjavčeva
17, Ljubljana, Darja Artač, tel.
061/178-1301, faks 061/178-1350.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15 dni po ob-
javi.

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

predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati v zaprti ovojnici z nazivom ponudnika
po pošti do 26. 8. 1999 do 24. ure. Ovojni-
ca mora biti jasno označena z napisom “Ne
odpiraj – ponudba odkup in nabava oseb-
nih vozil” ter številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1999 ob
9. uri, v sobi 123, Urad predsednika Re-
publike Slovenije, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od vrednosti ponudbene
cene za dobavo novih osebnih vozil, do
vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je
do dobave osebnih vozil.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročilo se
odda s pogodbo za celoten sklop ponudni-
ku.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: na javni razpis se lahko prijavijo

osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo,

– finančna sposobnost.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisa – do 20 točk;

– garancijski pogoji – do 10 točk;
– konkurenčnost cen (najnižja cena za

dobavo novih osebnih vozil – najvišja ponu-
jena cena za odkup rabljenih osebnih vozil)
– do 70 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podatke v zvezi z izdelavo ponudbe
lahko ponudniki dobijo na Uradu predsed-
nika Republike Slovenije, Martin Cerkvenik,
namestnik generalnega sekretarja, tel.
178-1301.

16., 17.
Urad predsednika Republike Slovenije

Ob-9638
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, tel. 061/291-2921.

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

3. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

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

A) 3 kosi električni viličarji,
B) 10 kosov dostavna vozila,
C) 2 kosa vlačilec za kontejnerje,
D) 2 kosa polprikolica za kontejnerje,
E) 1 kos vlačilec s sedlom,
F) 3 kosi osebnih vozil,
G) 1 kos vlačilec klasični,
H) 1 kos kombi za prevoz oseb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: mož-
na je dobava po posameznih točkah v razpi-
sni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

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

A) 10,000.000 SIT,
B) 62,000.000 SIT,
C) 28,000.000 SIT,
D) 8,000.000 SIT,
E) 11,000.000 SIT
F) 6,000.000 SIT,
G) 11,000.000 SIT,
H) 4,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

20. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/1, Ljubljana, kont. oseba Melita
Pavlič, od 8. do 10. ure vsak delovni dan.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 8. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT virman na žiro
račun 50100-601-14744 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 9. 1999 do 12. ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

15. 9. 1999 ob 10. uri Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 14. 11.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30% vrednosti v
roku minimalno 30 dni po dobavi, kreditira-
nje minimalno 3–5 let v višini ca. 70% vred-
nosti.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika, d.d., d.o.o., potrdijo o plači-
lu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 9. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilo, ugodnejši kreditni pogoji, garancija,
dobava.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– za točko A, B kontaktna oseba Edi
Sever, tel. 061/2912536, vsak delovnik
od 8. do 9. ure,

– za točko C, D, E kontaktna oseba Er-
čulj Franc, tel. 0612912615, vsak delovnik
od 8. do 9. ure,

– za točko F, G, H kontaktna oseba Ku-
mer Božo, tel. 061/2922342, vsak delov-
nik od 8. do 9. ure,

– za točko H kontaktna oseba Škulj Ja-
nez, tel. 061/2913171, vsak delovnik od
8. do 9. ure.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 5088/99 Ob-9639
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

1. univerzalno delovno vozilo,
2. posipalo soli,
3. stranski odmetalec snega.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,500.000 SIT.

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

cember 1999.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 8. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 8. 1999 do 14. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 8. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene.

Veljavnost bančne garancije mora biti do
30. 10. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: naročnik financi-
ra naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo bla-
ga bo izvedeno skaldno z vzorcem po-
godbe, kateri je priložen razpisni
dokumentaciji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik mora izpolnjevati mini-
malne pogoje, katere zahteva zakon za
opravljanje dejavnosti, v okviru predmeta
javnega naročila, da je denarno likviden,
da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta janega
naročila.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 30. 8. 1999 do
30. 10. 1999.

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

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 25. 8. 1999. Morebitne druge informec-
ije o javnem naročilu dobijo ponudniki na
naslovu naročnika ali po telefonu
159-87-57, Brane Bizjan, inž.

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

čilo je bil objavljen dne 28. 5. 1999 pod
št. 4183, objava o izidu pa dne 13. 8.
1999.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 8120/1998/1999 Ob-9687
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-2442.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Maribor, RTP
Cirkovce, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP
Divača, RTP Kleče, RTP Okroglo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava, montaža in vklju-
čitev naprav za prenos kriterija distanč-
ne zaščite.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo sprejel le celovito ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

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

cesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

6 mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, kontaktna oseba Mojca
Ferleš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
12. ure do vključno 23. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (5042 + 958)
virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 15. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna
soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naroči-
la, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljanvosti 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po iz-
stavljenih in potrjenih situacijah.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z ponudbeno dokumentacijo, ki jo
dvigne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 80%, plačilni pogoji
5%, reference ponudnika 15%. Merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumenta-
ciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Metod Prošek, pisno na naslovu ELES,
Služba za vzdrževanje TK sistema, Avšičeva
70, Ljubljana, Šentvid.

16., 17.
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 296/1 Ob-9712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

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

3. (a) Kraj dobave: fco skladišče posa-
mezne enote naročnika ali gradbišče na po-
dročju EP nerazloženo.

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

– vodniki polizolirani,
– vodniki goli,
– kabli 1 kV,
– kabli 20 kV,
– kabelski pribor,
– izolatorji,
– železni stebri.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko predloži ponudbo v celoti ali
za posamezno skupino materiala in opre-
me, navedene v prejšnji točki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
149,000.000 SIT.

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

cesivno naročanje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije, na sedežu družbe Elektro Pri-
morska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-
rica – pri administratorki tehničnega sektor-
ja Andreji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 24. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo): stroške 5.000 SIT in 19%
DDV v višini 950 SIT za razpisno dokumen-
tacijo ponudniki poravnajo z virmanom na
žiro račun št. 52000-601-22566, sklic na
št. 00 20777, ter številka te objave s pripi-
som razpisna dokumentacija – material in
oprema.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 14. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Elektro Primorska,
d.d., tajništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 5% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
materiala in opreme z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 14. 9. 1999
od 11. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok in način plačila, dobavni rok – sukcesiv-
no naročanje, reference.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve vsem zaintere-
siranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga – materiala in opreme ne
zadrži izvršitve sklepa pri ostalih skupinah
materiala in opreme.

16., 17.
Elektro Primorska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,

Nova Gorica

Št. 53/99 Ob-9739
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: 20 pokritih stojnic za no-
voletni sejem.

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

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

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

bava: 15. 11. 1999, montaža: 31. 11.
1999.

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

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z vključenim
DDV, ŽR št. 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom, JR-53/99 – izdelava.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 8. 1999 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 8. 1999 ob 13. uri v prostorih MOL
Adamič Lundrovo nabrežje št. 2, Ljubljana,
pred sobo 143/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 2% od razpi-
sane vrednosti – v trajanju 60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: 26. 8. 1999 od
12.45 dalje.

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

– cena: 60%,
– kvaliteta: 40%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
16., 17.

Mestna občina Ljubljana

Št. 362-54/99 Ob-9741
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.

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

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

trebno dobaviti: 10 eno do dvosobnih
neopremljenih stanovanj.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: od
10,000.000 SIT do 12,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 10. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, Ljubljana, kontaktna oseba Romana
Peček, tel. 061/178-5564, telefaks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 16. 8. 1999
do 27. 8. 1999, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: 14. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb

vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu v višini 300.000 SIT za posa-
mezno stanovanje, z veljavnostjo do vključ-
no datuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila (če je ponudnik posred-
nik).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 62 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– lokacijska ustreznost do 12 točk,
– ustreznost prostorov po tehničnih zah-

tevah do 42 točk,
– druge ugodnosti do 4 točke,
(od 1-3 se upošteva vplivnostni faktor

0,7),
– konkurenčnost cene – vplivnostni fak-

tor 0,3.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: razpis se opravlja pod enakimi pogoji.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa do 15. 10. 1999.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
50 z dne 28. 6. 1999 pod št. Ob-5320,
objava o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 63
z dne 6. 8. 1999, Ob-9300.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-9758
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Di-
rekcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaš-
ka 19.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list): najem treh osebnih avto-
mobilov z delovno prostornino motorja
do 1,4 l., osmih osebnih avtomobilov z
delovno prostornino motorja od 1,4 l. do
1,6 l., enega osebnega avtomobila z de-
lovno prostornino motorja od 1,6 l. do 1,8 l.
ter treh terenskih avtomobilov z delovno
prostornino motorja do 3,0 l.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik
lahko predloži ponudbo za najem vseh oseb-
nih in terenskih vozil ali samo za najem 12
osebnih vozil ali za najem 3 terenskih vozil.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,280.000 SIT za najem vseh vozil za 36
mesecev.

4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po sklenitvi najemne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najemna pogodba bo sklenjena za dobo 36
mesecev.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): stroške
za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT po-
nudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba
št. 416) oziroma z virmanom na račun
št. 50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložiš-
če, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom
Ne odpiraj! Ponudba za “Najem avtomobi-
lov DRSC”-V.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
del, ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98 in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10).

13.
14. Merila in pogoji za dodelitev naroči-

la: tehnični pogoji.
· za vsa vozila, ki jih ponuja ponudnik in

morajo imeti naslednjo opremo:

b) zračno blazino vsaj na voznikovi in so-
voznikovi strani;

c) servo volan;
d) predpisano delovno prostornino mo-

torja (za osebna vozila prostornina do 1,4 l.,
od 1,4 l. do 1,6l. in od 1,6 l. do 1,8 l., za
terenska vozila pa do 3,0 l.);

e) ponujena vozila morajo imeti 5 vrat.
Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-

nudnik:
· ponudnik mora prevzeti kompletno

vzdrževanje in servisiranje vozil, tako da na-
ročnik krije le strošek porabe goriva;

· ponudnik mora zagotovitvi obvezno in
popolno kasko zavarovanje za vozilo z 1 %
odbitno franšizo;

· ponudnik mora poskrbeti za zimske gu-
me za vozila;

· ponudnik mora za čas popravila vozil
brezplačno priskrbeti nadomestna vozila;

· ponudnik mora poskrbeti za brezpla-
čen prevoz poškodovanega ali pokvarjene-
ga vozila na območju Republike Slovenije,

· vsa ponujena vozila morajo biti izdelana
v letu 1999;

· vsa ponujena vozila morajo imeti naj-
manj 3 letno garancijo proizvajalca;

· rok dobave ne more biti daljši od razpi-
sanega;

· pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnji treh letih;

· servis vozil mora biti zagotovljen v Ljub-
ljani ali bližnji okolici;

· izpolnjevanje ostalih pogojev iz Poglav-
ja 10.

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
skupaj s pomenom posameznega merila so:

· cena najema ponujenih vozil, kar pred-
stavlja 50% oziroma maksimalno 50 točk;

· tehnična merila za ponujena vozila, ki
predstavljajo 20%, oziroma maksimalno 20
točk;

a) klima naprava – 4 točke;
b) čimvečja moč motorja ponujenega vo-

zila – 4 točke;
c) antiblokirani zavorni sistem, abs – 4

točke;
d) bočne ojačitve vozila 4 točke;
e) dodatne zračne blazine 4 točke;
za terenska vozila so tehnična merila, ki

predstavljajo 20 %, oziroma maksimalno 20
točk, naslednja;

a) klima naprava – 4 točke;
b) štirikolesni pogon z možnostjo izklju-

čitve – 4 točke;
c) antiblokirni zavorni sistem – 4 točke;
d) dieselski pogon vozila – 4 točke;
e) bočne ojačitve vozila – 4 točke;
· dodatna oprema za osebna vozila in za

terenska vozila, ki predstavljajo 10 %, oziro-
ma največ 10 točk;

a) centralno zaklepanje vozila – 2 točki;
b) tonirana stekla – 2 točki;
c) električni pomik prednjih stekel – 2

točki;
d) vgrajen avtoradio z zvočniki – 1 toč-

ka;
e) druge dodatne ugodnosti – 3 točke;
· kompletnost ponudbe, ki predstavlja 20

% oziroma, maksimalno 20 točk. Vsak po-
nudnik dobi pri tem merilu za vsako ponuje-
no skupino vozil (razredi do 1,4 l. – od 1,4
l. do 1,6 l. – od 1,6 l. do 1,8 l. in za
terenska vozila do 3,0 l.) po 5 točk, oziro-

ma za vse štiri ponujene skupine vozil mak-
simalno 20 točk;

Naročnik bo opravil primerjanje ponudb
po sklopih v skladu s točko 3c in bo kot
najugodnejšo ponudbo izbral tisto, ki bo ob
izpolnjevanju vseh pogojev dosegla največ-
je število točk na podlagi zgoraj navedenih
štirih meril.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, Vinko Ber-
ginc, univ. dipl. prav. in Andrej Vižin, univ.
dipl. inž. grad., tel. 178-8018.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

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

čilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
Ob-6409.

Direkcija RS za ceste

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. 03300-162/98-34 Ob-9568
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja ka-
nalizacije Depala vas IV. faza
(10,000.000).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 25. 9. 1999 –
60 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale , Oddelek za gospodarske
javne službe, Savska 2, 1230 Domžale, taj-
ništvo – 1.nads.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5000
SIT, ŽR št.50120-630-810230, sklic na št.
789105, Občina Domžale

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče
,Ljubljanska 69 ,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo bitii jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– ponudba – izgradnja kanalizacije Depala
vas IV. faza”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 8. 1999 ob 15.30, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba, I.nadst.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečne situacije v skladu s pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
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 naro-
čilu: Občina Domžale,Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli gr. teh., tel.
713-681, faks 714-005.

Občina Domžale

Št. 4256 Ob-9569
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks 061/189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: skladišče naftnih de-
rivatov Rače pri Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja lovilnih bazenov rezervoarjev R-7 in
R-8.

Obseg del: sanacija obstoječih talnih in
stenskih AB površin.

Ocenjena vrednost del: 28 mio SIT.
Dela se oddajajo kot celota.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20. 8.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 30.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, št. 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se lahko od-
dajo osebno v tajništvu Zavoda, do vključno
3. 9. 1999 do 14. ure, ali po pošti – velja-
ven poštni žig, do vključno 3. 9. 1999 do
24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
načbo na prednji strani ovojnice “Ponudba
– lovilni bazen R-7 in R-8 ND Rače – ne
odpiraj!” in točnim naslovom ponudnika na
zadnji strani ovojnice, morajo ponudniki od-

dati s priporočeno pošiljko na naslov Zavod
RS za blagovne rezerve, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999 ob 12. uri, v prostorih restavra-
cije Poslovnega centra Ljubljana, Dunajska
106/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti v ponudbi bančno garancijo v znesku
300.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od dne-
va oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvedlo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vse zahteve glede finančno poslovnih in teh-
ničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ce-
na, rok izvedbe del, reference, garancija in
posebne ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

Na morebitna pisna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki bodo prispela do vključno 24. 8. 1999
na naslov Zavoda, faks 061/189-73-47, bo
naročnik pisno odgovoril do vključno 27. 8.
1999.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

Ponudbe, katerih ovojnice ne bodo us-
trezno opremljene, bodo izločene pred od-
piranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev iz razpisne dokumentacije, bo ko-
misija za vodenje razpisnega postopka po
odpiranju ponudb izločila.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpisa-
nih del obveščeni pisno, in sicer v roku,
določenem z zakonom o javnih naročilih.

17., 18.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 87/99 Ob-9585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Janko Hertiš, 062/7990-612.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v kraju Njiverce.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela se bodo oddala v celoti ali po
delih.

Orientacijska vrednost je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante bodo spre-
jemljive glede na razpoložljiva sredstva.

Naročnik si pridržuje pravico odločati se
za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izgradnjo, odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
8. 10. 1999, dokončanje del 10. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 8. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, predložitev potrdi-
la o plačilu, na račun št.
52400-630-20759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
15. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ul. Bori-
sa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 9. 1999 ob 12.
uri, na naslovu naročnika v sejni sobi.

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
velja, dokler ne bo izbran ponudnik.

Garancija za dobro izvedbo posla v višini
10% velja 60 dni po preteku pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila po posameznih situacijah, rok
plačila 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis pogodbe.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upošte-
vajo se merila v razpisnih pogojih (končna
cena, plačilni pogoji, reference, rok izved-
be).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge morebitne informacije o naročilu
lahko dobite pri tajniku občine Janku Hertiš,
tel. 062/7990-612, ali pri komunalnem nad-
zorniku Igorju Premužič, tel. 062/7990-616
in na sedežu Občine Kidričevo.

17., 18.
Občina Kidričevo
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Št. 400-02-44/99 Ob-9591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Mihalovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Savski
nasip Brežice–Sotla, ureditev nasipa od
km 4+440 do km 4+906.

Ocenjena vrednost: 65,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 8
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpo-
stava Dolenjska, Novo mesto, Novi trg 9,
tel. 068/322-650.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 9. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na št.
18-25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložiš-
če, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 12. uri, MOP, Uprava RS
za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 221, II. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe
3,250.000 SIT, z veljavnostjo do 15. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na-
ročnik financira razpisana dela po zakonu o
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neu-
rij, poplav in plazenja tal in pogodbo. Ponud-
bena cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil po-
godbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s poten-
cialnimi podizvajalci.

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

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

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

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

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

– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v prete-

klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 13. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,

maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 30

točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5

točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Nova-
kovič Slobodan, tel. 068/322-650.

17., 18.
RS Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 320-01-24/99 Ob-9594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, tel. 069/59-80-50, faks
069/80-54.

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

3. Kraj izvedbe del: Budinci, obnova ce-
ste JP 620-430 Lopoča – skozi vas Budin-
ci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in rekonstrukcija ceste.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
31,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala do
vrednosti, ki bo opredeljena v pogodbi z
izbranim izvajalcem.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
90 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
urad župana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanskim
nalogom, na žiro račun 51900-630-76043,
s pripisom “javni razpis za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 2. 9. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci
162, 9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 9. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Šalovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

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

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 1. 9. 1999.
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 naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Alek-
sander Abraham, župan, tel.
069/59-80-50.

17., 18.
Občina Šalovci

Št. 352-05-10/99 Ob-9595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, tel. 067/31-401.

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

3. Kraj izvedbe del: gradbeni potez Na-
drožica–Brje–Škofi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena obrtniška in inštalacijska dela,
predvidena etapna izgradnja funkcional-
no zaključenih odsekov: položitev pri-
marnega, sekundarnih vodovodov in iz-
vedba priključkov v naselju Kregolišče,
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sočasna vgradnja TK kabelskega omrež-
ja ali TK kanalizacije na nekaterih delih
trase. Vrednost naložb: 60,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
septembru 1999, zaključek del v novembru
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana, tajništvo župana, tel. 067/31-401,
faks 067/346-380, med uradnimi urami,
od 8. do 11. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dvigniti od objave do 20.
avgusta 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51420-630-90046, s pripisom razpisna
dokumentacija Kregolišče. Dokazilo o vpla-
čilu je treba predložiti ob dvigu razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 26. 8. 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, sprejemna pisarna
župana. Zapečatene ponudbe morajo biti
jasno označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj”, z napisom “Javno naročilo: Krego-
lišče – vodovod” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Naslov pošilja-
telja mora biti označen na hrbtni strani ovit-
ka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v mali sejni sobi
Občine Sežana, dne 26. 8. 1999 ob 13.
uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe morajo
ponudniki predložiti nepreklicno bančno ga-
rancijo v višini 10% vrednosti razpisanih del,
vnovčljivo na prvi poziv, v času trajanja 60
dni od prejema ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od izstavitve situacij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenil pogodbo za izvedbo del Kraški
vodovod Sežana, pooblaščeni investitor in
kasnejši upravljalec objekta.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, ki jih zahteva razpisna dokumenta-
cija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisnem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– 80% ponudbena cena,

– 5% rok za izvedbo razpisanih del,
– 7% že dosežene reference pri naroč-

niku,
– 3% najugodnejši garancijski pogoji,
– 3% najugodnejši kreditni pogoji in po-

goji nespremenljivosti cen,
– 2% druge morebitne ugodnosti, ki jih

predlaga ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico skleniti
pogodbo za manjši obseg del od razpisane-
ga, glede na razpoložljiva sredstva, ali od-
stopiti od pogodbe zaradi finančnih ali dru-
gih razlogov. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do odškodnine iz tega naslo-
va, razen plačila pred prekinitvijo izvedenih
gradbenih del.

17., 18.
Občina Sežana

Ob-9601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, faks 064/561-174.

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

3. Kraj izvedbe del: Tržič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del za zgraditev nove osnovne šole in
večnamenske športne dvorane. Ocenje-
na vrednost: 850,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo v
kompletu.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
oktober 1999; čas izvedbe: 30 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tržič, Urad za urejanje prostora, Trg
svobode 18, Tržič, tel. 064/56-12-13, faks
064/56-11-74, Tatjana Kržinar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od vključno 17. 8.
1999, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
najkasneje do 26. 8. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 95.000 SIT. Način plačila: na ŽR št.
51520-630-50134.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti virman o izvršenem
plačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za predložitev po-
nudbe je 17. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 9. 1999 ob
11. uri, v prostorih Občine Tržič, mala sej-
na soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo

za 30,000.000 SIT, z veljavnostjo do 2. 11.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izvajalsko pogodbo
bo naročilo prevzel glavni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih je
navedel v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
be bodo ocenjevane s točkami za:

– ponujeno ceno (teža 60%),
– reference (10%),
– rok izvedbe (10%),
– posebne ugodnosti (krediti, plačilni po-

goji, garancijska doba (20%)).
Merila in način določanja so natančneje

opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: za tolmačenja in informacije v zvezi z
razpisom je na razpolago Peter Bošnjak,
udia, LIZ inženiring, d.d., Pittonijeva 9,
6310 Izola, tel. 066/648-140, faks
066/648-141, vsak delovni dan, od dneva
razpisa do vključno 2. 9. 1999, med 9. in
12. uro.

Za tolmačenja in pojasnila v zvezi s teh-
nično dokumentacijo je na razpolago Franc
Nadižar, udia, Arhitektni biro Kranj, d.o.o.,
Tomšičeva 6, 4000 Kranj, tel.
064/22-27-60, faks 064/22-14-89, vsak
delovni dan od dneva razpisa do vključno 2.
9. 1999, med 10. in 13. uro.

17., 18.
Občina Tržič

Št. 402-94/99 Ob-9621
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, kont. oseba Primož Lam-
pič, tel. 061/306-11-20, tajništvo:
061/306-12-17, faks 061/306-12-10.

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

3. Kraj izvedbe del: Park Tivoli, “Čolnar-
na” ob jezeru, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbeno obrtniških in instalacijskih
del (III. podaljšana faza), zunanje uredi-
tve in energetskih priključkov gostinske-
ga paviljona “Čolnarna”. Vrsta in obseg
del sta navedena v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
50,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del 8. oktober 1999, dokončanje del:
8. januar 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičnina-
mi, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000
Ljubljana, IV. nadstropje, soba 410, kont.
oseba Primož Lampič, tel. 061/306-11-20,
tajništvo: 061/306-12-17, faks
061/306-12-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo prevzamejo ponudniki ob delovnih
dnevih organa od 13. 8. 1999 do vključno
20. 8. 1999, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
prevzamejo ponudniki s fotokopijo potrdila
o plačilu nevračljivega odkupnega zneska
10.000 SIT (znesek že vsebuje DDV) na
žiro račun Mestne občine Ljubljana,
50100-845-50358, z obveznim pripisom
“za razpisno dokumentacijo – Čolnarna”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami, Adamič Lundrovo na-
brežje 2, IV. nadstr., 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene levo spodaj z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za Čolnarno” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob
12.30, na naslovu: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
jenje z nepremičninami, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana, soba 410, IV. nadst.
Odpiranje vodi predsednica strokovne ko-
misije Rudolfa Ciuha.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3,000.000 SIT, ki mora veljati do 13. 12.
1999.

Ostale zahtevane garancije in pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): vred-
nost ponujenih del, garancijsko obdobje,
rok izvedbe del, ponujene garancije za do-
seganje roka. Teža in način uporabe meril
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 7. točko. Morebitna vprašanja v
zvezi z razpisno dokumentacijo pošljite pisno
na faks 061/306-12-10, najkasneje do
vključno 6. 9. 1999, pod šifro: “Čolnarna”.

Predvideni datum obvestila o dodelitvi
naročila je 7 dni od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 58/99-01 Ob-9640
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3,
3312 Prebold, faks 063/7000-621.

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

3. Kraj izvedbe del: LC 8208 (LC
490080) Matke–Zabukovica, odsek Liko-
vič–Kočar.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na LC 8208 (LC 490080)
Matke–Zabukovica, odsek Likovič–Ko-
čar; sanacija zgornjega in spodnjega ustro-
ja ceste, obnova obstoječih odvodnih jar-
kov in propustov, zaščita brežin in položitev
asfaltne prevleke.

Ocenjena vrednost je 23,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Občina Prebold, Hmeljar-
ska cesta 3, 3312 Prebold, tajništvo obči-
ne, tel. 063/7000-620, faks
063/7000-621.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko prevzamete še deseti dan po
objavi razpisa v delovnem času.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT je potrebno
nakazati na račun št. 50750-630-10313,
dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno
predložiti ob dvigu dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 9. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Občine Prebold,
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-

raj”, z navedbo predmeta naročila. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti označen naslov
odpošiljatelja – ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1999 ob
18. uri, na naslovu: Občina Prebold, Hme-
ljarska cesta 3, 3312 Prebold, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od ocenjene vrednosti in mora biti
veljavna 60 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačila
se bodo vršila po določilih sklenjene pogod-
be in izstavljenih situacijah v roku 30–45 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena izvajalska pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: registracijo podjetja,
odločbo upravne enote, poročilo o finanč-
nem stanju ponudnika za zadnje leto (BON
1 in BON 2 oziroma BON 3), dokazilo, da
proti ponudniku ni uveden stečajni posto-
pek, dodatne zahteve, določene v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, potrjene s strani investitorja, podatki
o strokovnem kadru in tehnični opremi, po-
nudbena cena in plačilni pogoji, garancije in
ostale ugodnosti.

Investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejše,
– da v pogodbi določi natančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del, ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudnik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi s ponudbo
lahko ponudniki dobijo pri županu Občine
Prebold, v času uradnih ur, vsak torek med
18. in 20. uro, ter vsako sredo med 16. in
18. uro, tel. 063/7000-620.

17., 18.
Občina Prebold

Ob-9643
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe: KS Hotedršica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev starega jedra v naselju Hotedršica –
V. faza. Ocenjena vrednost investicije:
18,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanje del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 10. 1999, zaključek 30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Oddelek za okolje in prostor
– tajništvo, Tržaška cesta 15, Logatec, kon-
taktna oseba Marjetka Treven, tel. 741-270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo
na ŽR štev. 50110-630-810342, namen
nakazila – »pristojbina za javni razpis –
CRPOV Hotedršica«. Ob dvigu dokumenta-
cije ponudnik priloži tudi izjavo, da je davčni
zavezanec in potrdilo o registraciji.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška ce-
sta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mli-
nar).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisanimi pogoji.

16., 17., 18.
Občina Logatec

Št. 40301/010/99 Ob-9651
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja poslovno stanovanjskega objekta
Glavni trg 28a.

Ocenjena vrednost del je 88,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-

mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik, ki bo ponudil samo
svojo varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 10. 1999, dokončanje del 30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 8. 1999
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

– razpisna dokumentacija brez projek-
tov: 3.000 SIT,

– razpisna in projektna dokumentacija:
25.000 SIT.

Projektno dokumentacijo je možno do-
biti po predhodnem naročilu v roku 3 dni.

Način plačila: virman, ž.r.
51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
14. 9. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12.
13. Zahteva glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Branko Malek,
0602/41-114.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-9688
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom upokojencev
Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija sanitarij in kopalnic: 140,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 1999, dokončanje del: maj
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, Kranj,
kontaktna oseba: Martin Habjan, tel.
064/380-130.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 8. 1999
do 25. 8. 1999 od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT na ŽR Dom
upokojencev Kranj, 51500-603-31621.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” s
število objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – DU Kranj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 9. 1999 ob
12. uri v prostorih Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub-
ljana, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: glavni pogoji glede financiranja so na-
drobno opredeljeni v razpisni dokumenta-
ciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (13. 9. 1999 do 10. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: reference, rok
izvedbe, garancijski rok, cena.

16., 17., 18.
RS, Ministrstvo za delo, družino in

socialne zadeve
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Št. 400-02-45/99 Ob- 9696
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo na-
rave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, telefon:
(061) 178-40-00, telefaks (061)
178-40-52;

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez brez omejitev (II. odsta-
vek 34. člena ZJN).

3. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija zapornice na Ledavi v Murski Soboti;
ocenjena vrednost je 21,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo v
celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
šest mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Izpo-
stava Murska Sobota, Grajska 1,
tel. 069/21-440.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 9. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun številka
50100-630-10014, sklic na številko 18
25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljublja-
na, v vložišče v pritličju,
tel. 061/178-44-09;

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 1999. ob 10. uri, v prostorih Republi-
ke Slovenije, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Uprave RS za varstvo narave, Vojkova
1/b, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v I nad-
stropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
1,050.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo do
5. 11. 1999;

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

– naročnik financira razpisana dela v ce-
loti iz sredstev proračuna RS in se zavezuje
poravnati plačila v skladu z navodili o izvrše-
vanju proračuna RS in pogodbo,

– cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil po-
godbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora s področja razpisanih del predložiti
veljavne sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci;

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

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

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

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

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

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

– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

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

– da ima poravnane vse davke in pris-
pevke,

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

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 9. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
   za razpisana dela = 60 točk,
– usposobljenost ponudnika = 30 točk,
– trajanje razpisanih del = 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika = 5 točk,

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
je Jože Novak, 069/21-440.

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

čilo je bil objavljen dne 2. 7. 1999 pod
številko Ob-6118 objava o izidu pa 13. 8.
1999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 211/99 Ob-9728
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, telefaks
125-98-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Urad za delo Rib-
nica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dokon-
čanje izgradnje poslovnih prostorov Ura-
da za delo Ribnica (gradbeno obrtniška
dela).

Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi celotna
razpisana dela.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
20. 9. 1999, dokončanje 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v vložišču Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana pri Mileni
Kyrinov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti od 16. 8. 1999 do
20. 8. 1999 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je treba predložiti potrdilo o vplačilu
20.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-44712 – SKB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo morajo ponud-
niki predložiti do 13. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je treba vložiti
osebno v vložišče Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, ali poslati po po-
šti, da prispejo do 13. 9. 1999 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 13. 9. 1999 ob
12.30, v prostorih Zavoda RS za zaposlo-
vanje, sejna soba (klet), Glinška 12.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
10 % ocenjene vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila za opravljene storitve se bodo izvaja-
la v skladu z navodili o izplačilih iz proraču-
na z zamikom plačil 30–60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do 13. 9. 1999 do
10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. ponudbene cene:
– višina
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točku-

je s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT
nad najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.
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2. rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15–20 dni: 100 točk
– od 21–30 dni: 70 točk,
– od 31–45 dni: 50 točk,
– daljši od 45 dni: 30 točk.
3. plačilo; vrednosti za vsakih 5 dni

daljši plačilni rok:
– do 30 dni:20 točk,
– do 40 dni: 40 točk,
– do 50 dni: 60 točk,
– do 60 dni: 80 točk,
– do 70 dni: 100 točk.
4. dodatne ugodnosti: vrednotijo se

druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku. Število točk po tej postavki je maksi-
malno 30 točk po oceni strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobite pri Miji Poglajen, tel. 125-11-81.

17., 18.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 211/99 Ob-9729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, telefaks
125-98-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Urad za delo
Cerknica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va poslovnih prostorov in opreme Urada
za delo Cerknica.

Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi celotna
razpisana dela.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
10. 9. 1999, dokončanje 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v vložišču Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana pri Mileni Kyri-
nov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti od 16. 8. 1999 do
20. 8. 1999 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je treba predložiti potrdilo o vplačilu
20.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-44712 – SKB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo morajo ponud-
niki predložiti do 3. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je treba vložiti
osebno v vložišče Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, ali poslati po po-
šti, da prispejo do 3. 9. 1999 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 1999 ob
12.30, v prostorih Zavoda RS za zaposlo-
vanje, sejna soba (klet), Glinška 12.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
10% ocenjene vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila za opravljene storitve se bodo izvaja-
la v skladu z navodili o izplačilih iz proraču-
na z zamikom plačil 30–60 dni.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 3. 9. 1999 do
10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točku-

je s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT
nad najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.

2. rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15–20 dni: 100 točk
– od 21–30 dni: 70 točk,
– od 31–45 dni: 50 točk,
– daljši od 45 dni: 30 točk.
3. plačilo; vrednosti za vsakih 5 dni

daljši plačilni rok:
– do 30 dni:20 točk,
– do 40 dni: 40 točk,
– do 50 dni: 60 točk,
– do 60 dni: 80 točk,
– do 70 dni: 100 točk.
4. dodatne ugodnosti: vrednotijo se

druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku. Število točk po tej postavki je maksi-
malno 30 točk po oceni strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobite pri Miji Poglajen, tel. 125-11-81.

17., 18.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 211/99 Ob-9730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, telefaks
125-98-23.

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

3. Kraj izvedbe del: Območna enota Ma-
ribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va poslovnih prostorov Območne enote
Maribor.

Ocenjena vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik mora ponuditi celotna
razpisana dela.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
20. 9. 1999, dokončanje 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo v vložišču Zavoda RS za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana pri Mileni Kyrinov.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti od 16. 8. 1999 do
20. 8. 1999 od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je treba predložiti potrdilo o vplačilu
20.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-44712 – SKB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo morajo ponud-
niki predložiti do 13. 9. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je treba vložiti
osebno v vložišče Zavoda RS za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, ali poslati po po-
šti, da prispejo do 13. 9. 1999 do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 13. 9. 1999 ob
10.30, v prostorih Zavoda RS za zaposlo-
vanje, sejna soba (klet), Glinška 12.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
10% ocenjene vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila za opravljene storitve se bodo izvaja-
la v skladu z navodili o izplačilih iz proraču-
na z zamikom plačil 30–60 dni.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbo do 13. 9. 1999 do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1. ponudbene cene:
– višina,
– fiksnost cen.
Najnižja ponudbena cena se točku-

je s 100 točkami, za vsakih 50.000 SIT
nad najnižjo ponudbeno ceno se odšteje
1 točka.

2. rok dobave (šteje se od podpisa
pogodbe):

– od 15–20 dni: 100 točk
– od 21–30 dni: 70 točk,
– od 31–45 dni: 50 točk,
– daljši od 45 dni: 30 točk.
3. plačilo; vrednosti za vsakih 5 dni

daljši plačilni rok:
– do 30 dni:20 točk,
– do 40 dni: 40 točk,
– do 50 dni: 60 točk,
– do 60 dni: 80 točk,
– do 70 dni: 100 točk.
4. dodatne ugodnosti: vrednotijo se

druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku. Število točk po tej postavki je maksi-
malno 30 točk po oceni strokovne komisije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobite pri Antolinc Matjažu, OE Maribor,
Gregorčičeva 37, tel. 062/225-371.

17., 18.
Zavod RS za zaposlovanje
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Št. 110-1/99 Ob-9731
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana; Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

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

3. Kraj izvedbe: AC Naklo – Kranj vzhod.
4. ((a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: AC
Naklo – Kranj vzhod; izgradnja II. faze
odseka – trasa.

Ocenjena vrednost celote je
1.950,000.000 SIT.

((b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov :
izdelava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 16 mesecev po podpisu pogodbe
oziroma od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 13. 8. 1999 do 30. 8.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 9. 1999 do 9, ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj– Ponudba
za AC Naklo – Kranj vzhod; izgradnja II.
faze odseka – trasa” Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 9. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 58,500.000 SIT in
veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posredujeta Ro-
bert Oblak, dipl. inž. , Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Sneberska 120b,
tel. 485 076, faks 482 960 in Oto Rubinič,
dipl. inž. , Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 178-83-31, faks
178-83-32.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
objava namere je bila dne 13. 3. 1999 v Ur.
list RS, št. 20/99.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 084/99-10 Ob-9733
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, (069) 31-401.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Kraj izvedbe del: Murska Sobota
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža opreme za drsališče v
Murski Soboti, - dobava in montaža opre-
me 60,000.000 SIT.

(b), (c) 
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek
del. 1. 10. 1999, dokončanje 30. 10.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, javno podjetje, d.o.o., Murska So-
bota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) 
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, Mur-
ska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, v sejni so-
bi podjetja

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 3,000.000 SIT z
veljavnostjo 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede pla-
čevanja: 60 dni od nastanka dolžniš-
ko-upniškega razmerja oziroma izstavitev
situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na razpis se lahko pri-
javi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja

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

- izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

- dokazila o finančni sposobnosti, porav-
nanih obveznostih in zakonitem poslovanju,

- zagotovila o kadrih, opremeljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

- in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 12. 1999.

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

- izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

- popolnost ponudbe,
- ponudbena cena in plačilni pogoji 80%,
- reference pri sorodnih delih 5%,
- reference pri sorodnih delih v komplek-

su naročnika 10%,
- morebitne druge ugodnosti ponudni-

ka 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Zver Boštjan, vodja
investicij.

17., 18. 
Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Št. 60/99 Ob-9734
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.:
068/321-514, Telefax: 068/324-115.

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

3. Kraj izvedbe del: Mirna Peč–Veliki Kal
- Karteljevo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Mirna Peč–Veliki Kal - Kar-
teljevo.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
70,000.000 SIT.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: upoštevale se
bodo ponudbe tudi za posamezne sklope,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(c) 
5. (a), (b) 
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
1. 11. 1999, konec del: 30. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Jože Ba-
šelj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
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 izgradnjo vodovoda Mirna
Peč–Veliki Kal - Karteljevo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 9. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% omenjene vrednosti javnega na-
ročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13. 
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 15. 11. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva.

16., 17., 18. 
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 52/99 Ob-9735
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja javnih zaklonišč, ocenjena vrednost
14,000.000 SIT.

(b), (c) 
5. (a), (b) 
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 31.
oktober 1999, dokončanje 31. oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje št. 2, Ljubljana,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič,
med 10. in 12. uro vsak delavnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT z vključenim
DDV, ŽR št. 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom, JR-52/99 - sanacija
javnih zaklonišč.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
mestna uprava. Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II. nadstropje, Alenka Mi-
helčič - osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999, Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I., ob
10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija izplačljiva na prvi poziv v
višini 3% razpisane vrednosti v času trajanja
60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12., 13., 14. 
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, garancija 20%.

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

17. 
18. 

Mestna občina Ljubljana

Št. 45/99 Ob-9738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje št. 2.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va strehe, 12,000.000 SIT.

(b), (c) 
5. (a), (b) 
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 20. 9.
1999, dokončanje 20. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje št. 2, Ljubljana,
soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič,
med 10. in 12. uro vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT z vključenim
DDV, ŽR št. 50100-845-50358 sklic na št.
713003 s pripisom JR - 45/99 - obnova
strehe-Kresija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II. nadstropje, Alenka Mi-
helčič - osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6.
9. 1999, Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I. ob 13. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija izplačljiva na prvi poziv v
višini 3% od razpisane vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 1999 od
12,30.

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

- cena - 40%,
- reference - 30%,
- garancija - 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-9747
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerkno, Platiševa 9, 5282
Cerkno, tel. 065/745-141, faks
065/745-131.

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

3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju občine Cerkno: LC Planina–Pod-
pleče–Hotavlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfal-
tacije, odvodnjavanje, zidovi.

Ocenjena vrednost del po sklopih znaša:
– asfaltacije: 44,000.000 SIT,
– odvodnjavanje: 13,000.000 SIT,
– zidovi: 7,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be obsega del, glede na pridobljene vire
sredstev.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti,
glede na prispele ponudbe.
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(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
september 1999, končanje del: oktober
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkno, Platiševa 9, 5282 Cerkno, tel.
065/745-141, služba za gospodarsko in
komunalno infrastrukturo, vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, z dokazilom o plačilu
stroškov razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 30. 8.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na žiro
račun Občine Cerkno, št.
52020-630-7090, s pripisom: “razpisna do-
kumentacija – obnova ceste Planina–Pod-
pleče–Hotavlje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 9. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti s pripisom: “razpis – obnova ce-
ste Planina–Podpleče–Hotavlje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 9. 1999 ob 12.
uri, na sedežu občine v Cerknem, Platiše-
va 9.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: kot je razvidno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni so v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: prva objava razpisa.

Občina Cerkno

Ob-9826
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slov. Konjice,Stari trg 29,
3210 Slov. Konjice, tel. 063/757-33-60,
faks 063/754-328.

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

3. Kraj izvedbe del: Slov. Konjice, Mest-
ni trg 4.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prido-
bitev tehnične dokumentacije, upravnih
dovoljenj in izgradnja čitalnice v sklopu
knjižnice v Slov. Konjicah.

Ocenjena vrednost del skupaj znaša
30,000.000 SIT.

(b) Če se predvideva oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo oddal
dela v celoti izbranemu ponudniku. Veljavne
bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izdelane
za celotno razpisano naročilo.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: gra-
ditev prostorov čitalnice.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: možne so variante,
vendar je potrebno upoštevanje idejnega
predloga iz razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 14 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti pri
Koning, d.o.o., Mestni trg 7, 3210 Slov.
Konjice, tel. 754-610.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti v času od 24. 8.
1999 do 27. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, plačilo na ŽR Občine
Slov. Konjice – 50720-630-10152, z na-
menom nakazila: javni razpis – čitalnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slov. Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slov. Konjice, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 9. 1999 ob 10.uri , sejna soba Občine
Slov. Konjice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti
naročila; veljavnost kot predvideva navo-
dilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l.
RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Slovenske Konjice

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

Ob-9750
V javnem razpisu Ministrstva za šolstvo

in šport za strokovni in finančni nadzor nad
izvajanjem Srednje lesarske šole v Maribo-
ru, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
60-61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8829, na
strani 3961, se:

točka 3 pravilno glasi:
Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-

nost naročila: Srednja lesarska šola Mari-
bor – strokovni in finančni nadzor nad izva-
janjem investicije do pridobitve uporabne-
ga dovoljenja za izgradnjo šolskega objek-
ta s telovadnico v skupni izmeri 7.300 m2.
Ocenjena vrednost naročila: 21,301.000
SIT.

točka 10.(a) pravilno glasi:
Rok predložitve ponudbe: upoštevane

bodo ponudbe, ki bodo prispele do 1. 9.
1999 do 10. ure (datum in čas prispetja).

točka 11 pravilno glasi:
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

1. 9. 1999 ob 12. uri, na naslovu: Urad RS
za šolstvo in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana,
v sejni sobi št. 95-III.

točka 16 pravilno glasi:
Datum, po katerem ponudniki ne morejo

odstopiti od ponudbe: je v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek

Ob-9751
V javnem razpisu Pošte Slovenije,

d.o.o., Maribor, za vzdrževanje oseb-
nih računalnikov, tiskalnikov, mode-
mov, optičnih čitalcev in terminske
opreme IBM 4700, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8655, št. 93, se zap. št. 8
pravilen datum začetek in konec stori-
tve pravilno glasi: od 1. 10. 1999 do
30. 9. 2000.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 34404-1-99-07 Ob-9542
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,
2360 Radlje ob Dravi, tel. 0602-71-401, faks
0602-71-211.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradbena dela in PZI
za cevne propuste.

Vrednost: 17 mio SIT.
Oddaja del za fiksni znesek, naročnik si

pridržuje pravico zmanjšanja.
Opomba: obsega del, v odvisnosti od

višine pridobljenih finančnih sredstev za in-
vesticijo.

4. Kraj izvedbe: Vuhred.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: registracija za izvajalca za razpi-
sana dela.

(b), (c)
6., 7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 30. 9. 1999,
konec 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Radlje ob Dravi, prevzemnik Alojz Hau-
ser, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi,
tel. 0602-71-401, faks 0602-71-211.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 15. 8. 1999 do 23. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman, na račun št. 51860-630-25664.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbe oddati v zapečatenih kuvertah na
zgornji naslov do 1. 9. 1999 do 9. ure.

(b)
11. Datum, čas in kraj odpiranja po-

nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 9.
1999 ob 10. uri, na naslovu, navedenem
pod 5. točko.

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 dolo-
čila v drugih dokumentih: po zakonu o izva-
janju proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahtevana je sposobnost izvedbe sto-
ritev z zamikom plačila, lastna tehnična in
kadrovska opremljenost za gradnjo tovrst-
nih 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: 1. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): zahte-
vana je sposobnost izvedbe storitve z zami-
kom 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.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu pod 9.
točko.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: druga objava.

20.
Občina Radlje ob Dravi

Št. 2789-99 Ob-9543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje,
tel. 0601-53-101, faks 0601-27-592.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) odvoz kontejnerjev za smeti na re-
laciji Občina Trbovlje–odlagališče.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
B) urejanje komunalne deponije s

kompaktorjem ali buldožerjem.
Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: eno leto, od 1. 10.
1999 do 30. 9. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska
cesta 11a, Trbovlje, tajništvo podjetja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 8. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za posamezni
sklop, gotovinsko na blagajni družbe ali ne-
gotovinsko, z nakazilom na ŽR št.
52700-601-11576, pri APP podružnica Tr-
bovlje, z navedbo predmeta in št. javnega
razpisa.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 8. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala Tr-
bovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbov-
lje, tajništvo podjetja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 8. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi na
sedežu družbe: Savinjska cesta 11a, Tr-
bovlje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti po-
nudbe, katere veljavnost mora biti 30. 9.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila po delnih
ali mesečnih dobavah. Avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev kupoprodaj-
ne pogodbe.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 27. 8. 1999
po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje, d.o.o.

Št. 769 Ob-9544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, tel. 064-681-200, faks
064-681-089.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava rudarskih pro-
jektov za izvajanje opustitve pridobiva-
nja uranove rude.

Ocenjena vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Rudnik Žirovski vrh, To-
draž 1, Gorenja vas.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, št.
56-99), zakon o varstvu pred IO sevanji in o
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi je-
drske energije (Ur. l. SFRJ, št. 62-84).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5-96,
78-97, 87-97 in 34-98), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24-97) in zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove ru-
de in preprečevanju posledic rudarjenja (Ur.
l. RS, št. 36-92).

(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: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: upoštevane bodo le ponudbe,
skladne z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izdelavo
rudarskih projektov se sklene od 30. 9.
1999, z oddajo rudarskih projektov do
15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Žirovski vrh – Rudarska dejavnost, To-
draž 1, 4224 Gorenja vas.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko pooblaščene osebe dobijo v
RŽV – Rudarska dejavnost, pri Likar Borisu,
univ. dipl. inž. rud., med 10. in 12. uro, tel.
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064-681-200, od 16. 8. 1999 do 2. 9.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni RŽV oziroma z virmanom
na žiro račun št. 51510-601-12713.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 7. 9. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo ru-
darskih projektov 1999”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 9. 1999 ob
11. uri, v prostorih Rudnika Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,200.000 SIT, ki mora veljati 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in-ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Repub-
like Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena
dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5-96) in
spremembah in dopolnitvah zakona (Ur. l.
RS, št. 34-98) in navodilih o izvrševanju pro-
računa RS (Ur. l. RS, št. 1-98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki nastopijo kot
posamezni izvajalec za celotno projektno
dokumentacijo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 9. 1999.

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

– cena 50%,
– reference 20%,
– rok 30%.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Boris Likar,
univ. dipl. inž. rud., RŽV, tel. 064-681-200.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave o naročilu ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje, p.o.

Št. 207-99 Ob-9547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061-215-459.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava računalniške

programske opreme za podporo finanč-
ne in kadrovske funkcije.

Ocenjena vrednost je ca. 8,000.000 SIT.
Vzdrževanje in prilagajanje te program-

ske opreme zakonskim spremembam in
spremembam v postopkih dela v času upo-
rabe te programske opreme. Ocenjena
vrednost je ca. 4,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Centralna služba, Ob-
močne enote in Uradi za delo Zavoda Re-
publike Slovenije za zaposlovanje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: zahte-
vane strokovne kvalifikacije so navedene v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki se lahko
potegujejo samo za izvedbo naročila v ce-
loti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustne so va-
riantne ponudbe. Način priprave variantnih
ponudb je opisan v razpisni dokumentaciji.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– dobava programske opreme: začetek

del: oktober 1999, zaključek del: junij
2000;

– vzdrževanje, prilagajanje: vsaj 5 let po
končani dobavi.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče, tel.
061-200-23-56.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen do petka,
27. avgusta 1999, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo inte-
resenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – ZRSZ-IS-2-99”.

Na pooblastilu morajo biti napisani po-
datki: naziv in naslov prevzemnika, faks in
odgovorna oseba.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 9. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na, vložišče, tel. 061-200-23-56.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 1999 ob 10. uri, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubljana, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT, ki mora biti veljavna do
15. 11. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik se
zavezuje opravljati plačila v skladu z navo-
dili o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranimi
ponudniki podpisal pogodbo o dobavi in
vzdrževanju programske opreme.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve za priznavanje sposobnosti so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 9. 1999,
po zaključku odpiranja ponudb.

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

– celovitost in ustreznost ponudbe,
– upoštevanje standardov naročnika,
– funkcionalnost in prilagodljivost ponu-

jene rešitve,
– cena.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opisana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije lahko ponudniki zahtevajo na
način, ki je opisan v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo organiziral skupni sestanek s
ponudniki.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere za to naročilo ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava javne-
ga razpisa za to naročilo.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Ljubljana

Št. 414-04-99-1 Ob-9555
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorišnica, Gorišnica 54,
2272 Gorišnica, tel.-faks 062-708-062 ali
708-275.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
šolskih otrok v osnovne šole in iz njih v
Občini Gorišnica v šolskem letu
1999-2000.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje šolskih oko-
lišev:

– OŠ Gorišnica,
– OŠ Cirkulane.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: na razpis se lahko prijavijo izva-
jalci, ki so usposobljeni za izvajanje storitev
prevozov ljudi in so registrirani za opravlja-
nje 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
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za vse relacije, vendar mora biti ponujena
cena razvidna za vsako relacijo posebej.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih ponudb
ne bomo upoštevali.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999,
zaključek 24. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gori-
šnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 23. 8. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no dostaviti najkasneje do 30. 8. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, 2272 Gorišnica, “Ne odpiraj – javni
razpis”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 8. 1999 ob 13.
uri, na naslovu naročnika.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo po-
ravnal storitev 30 dni po izstavljenem raču-
nu za pretekli mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisno obvestilo in pod-
pis pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsi zahtevani dokumenti za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

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): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Gorišnica, Gorišnica 54, 2272 Gorišni-
ca, tel.-faks 062-708-062 ali 708-275.

19., 20.
Občina Gorišnica

Št. 150-99 Ob-9689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Maribo-
ru 39a, 2221 Pesnica pri Mariboru, faks:
062-653-079

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevoz otrok v osnov-
ne šole v občini Pesnica v šolskem letu
1999-2000 v vrednosti 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Območje občine Pe-
snica

5. (a) 
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
odredbe s strani Ministrstva za šolstvo.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: po razpisni dokumen-
taciji

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljive so sa-
mo variante naročnika.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 10 mesecev - začetek
1. 9. 1999, zaključek 30. 6. 2000

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pesnica, Občinska uprava - Dijana Vald-
huber, soba M 10, vsak delavnik od 8. do
12. ure, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211
Pesnica pri Mariboru

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT s položnico ali z
virmanom na žiro račun št.
51800-630-25531 z oznako “prevoz otrok”

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 8. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pesnica, Občinska
uprava - tajništvo, Pesnica pri Mariboru 39a,
2211 Pesnica pri Mariboru

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 8. 1999 ob 10.30 na naslovu Občina
Pesnica, Občinska uprava - sejna soba, Pe-
snica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri
Mariboru

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po razpisni dokumen-
taciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 8.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Dijana Valdhuber, tel.
6542-352 ali 6542-309, vsak delavnik od
8. do 12. ure.

19. 
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 16. 7. 1999 pod št.
7494.

Občina Pesnica

Št. 400-04-5-99 Ob-9690

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa:

MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks: 061-178
40 52

– Občina Mengeš, 1234 Mengeš, Slo-
venska cesta 30, faks: 061-738-981

– Občina Komenda, 1218 Komenda,
Zajčeva cesta 23, faks: 061-841-323

– Občina Vodice, 1217 Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, faks: 061-823-624

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava študije Krvavš-
ki in kamniški vodooskrbni sistem ter
dolgoročna oskrba z vodo.

Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika

5. (a), (b) 
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 6 me-
secev po sklenitvi pogodbe

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, 1000 Ljublja-
na, Dunajska 48, Vložišče - II. nadstropje,
Majda Špendal, tel. (061)178 73 21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 9. 1999

(c) 
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 6. 9. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48, Vložiš-
če - II. nadstropje, tel. (061) 178 73 21

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 9. 1999 ob 10. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 211, II. nadstropje

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od orientacijske vrednosti storitve z
veljavnostjo do 23. 10. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročniki fi-
nancirajo razpisana dela iz sredstev pro-
računa RS ter sredstev proračuna občin
in poravnavajo plačila v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračuna RS in pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbe samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

meznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke;

- da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

- da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

- da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

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

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

- da ima plačane vse davke in prispevke;
- da njegovi vodstveni delavci v preteklih

letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem;

- da ima strokovne reference
- da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. 9. 1999
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
- reference ponudnika in projektne sku-

pine ponudnika, max. 25 točk
- kadrovska zasedba projektne skupine,

max. 20 točk
- sposobnost ponudnika, da opravi delo

brez zunanjih sodelavcev oziroma podizva-
jalcev, max. 5 točk

- ponudbena cena, max. 40 točk
- trajanje razpisanih del, max. 6 točk
- podatki, opremljenost, max. 4 točke
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: Mini-

strstvo za okolje in prostor; kontaktna ose-
ba dr. Jani Zore, univ. dipl. inž. grad., tel.
(061) 178-73-75

Ministrstvo za okolje in prostor; kontakt-
na oseba Tomaž Globokar, univ. dipl. inž.
grad., tel. (061) 178-73-82

Občina Mengeš; kontaktna oseba mag.
Tomaž Štebe, tel. (061) 737-081.

19., 20. 
RS, Ministrstvo za okolje in prostor,

Uprava RS za varstvo narave

Št. 011-04-20-98 Ob-9724
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava PGD, PZI
R3-710-1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvor-
jane.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Maribor–Vurberk–Ptuj.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece po sklenitvi
pogodbe.

(a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 416-IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061-178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma
z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 9. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba št. 105-I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom Ne
odpiraj! Ponudba za “ Izdelava PGD, PZI
R3-710-1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek–Dvor-
jane.” - M.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 9. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320-III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: Bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in -ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike

Slovenije Ur. l. št. 5-96, 78-97, 87-97,
34-98 in 91-98 in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10)

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: Stro-
kovne informacije posreduje Metka Marin-
ček, univ. dipl. inž.grad., Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, tel.
061-178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 634-00-3-99  Ob-9736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Du-
najska 47. faks 178-70-10.

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

3. Vrsta storitve in opis: družba in pro-
storski razvoj Slovenije.

Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: določi ponudnik.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve, kot izhaja iz razpisne doku-
mentacije.

6. 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila: 12 mesecev ali da-

tum pričetka (27. september 1999) in do-
končanja (26. avgust 2000) storitve.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje (III. nadstropje – taj-
ništvo), Ljubljana, Dunajska 47.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. september
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. september 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljub-



Stran 4164 / Št. 65-66 / 13. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ljana, Dunajska 47. Ponudba mora biti v
zaprti ovojnici, na kateri je naslov naročnika
in oznaka “ne odpiraj – ponudba – družba
in prostorski razvoj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. september 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 viši-
ni 2% vrednosti naročila in bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 6. septem-
ber 1999 (po javnem odpiranju ponudb).

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (12. člen ZJN):
vsebina in obseg dela, metoda dela, kvali-
teta ponudbe v celoti, reference ponudni-
ka, ponudbena cena, trajanje izvajanja del
(vrstni red meril označuje njihovo pomem-
bnost).

18. Druge informacije o naročilu: razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 2. julija 1999 pod
št. 634-00-3-99 objava o izidu pa dne
13. avgusta 1999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 90415-9-99-4 Ob-9753
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DOF 5 – območje 21,
15,120.000 SIT,

3.2. Izdelava DOF 5 – območje 22,
4,480.000 SIT,

3.3. Izdelava DOF 5 – območje 23,
6,020.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3. 9. 1999 ob 12. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od ocenjene vrednosti posamezne naloge-
veljavnost do 3. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira v
približnem razmerju: naročnik 50%, sofinan-
cerji 50 %.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce vendar mora več kot 50% dela
opraviti sam, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to  je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90415-12-1999-2  Ob-9755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike

Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
njo nalogo in sicer: izdelava projekta CAS
2000, ocenjena vrednost je 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
možne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljavitvijo pogodbe,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3.09.1999 ob 13. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od ocenjene vrednosti posamezne naloge-
veljavnost do 3. 12. 1999.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira:
naročnik 100 %.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce vendar mora več kot 50% dela
opraviti sam, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: Kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavlje: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90415-9-99-5 Ob-9756
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DOF 5 – brez AT – ob-
močje 1; 5,360.000 SIT.

3.2. Izdelava DOF 5 – brez AT – ob-
močje 2; 5,280.000 SIT.

3.3. Izdelava DOF 5 – brez AT – ob-
močje 3; 1,360.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03.
tel. 061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3. 9. 1999 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od ocenjene vrednosti posamezne naloge-
veljavnost do 3. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira v
približnem razmerju: naročnik 50%, sofinan-
cerji 50 %.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce vendar mora več kot 50% dela
opraviti sam, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe : 3. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne:  to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90415-13-99-2  Ob-9757
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Skaniranje-aerotriangulacija –
območje 1, 4,620.000 SIT

3.2. Skaniranje-aerotriangulacija –
območje 2, 6,000.000 SIT

3.3. Skaniranje-aerotriangulacija –
območje 3, 6,580.000 SIT

3.4. Skaniranje-aerotriangulacija –
območje 4, 4,800.000 SIT

3.5. Skaniranje-aerotriangulacija –
območje 5, 7,000.000 SIT

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli oziroma naloge so že
opredeljene v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061-178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 8. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 9. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
3. 9. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od ocenjene vrednosti posamezne naloge-
veljavnost do 3. 12. 1999.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira v
približnem razmerju: naročnik 100%.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce vendar mora več kot 80% dela
opraviti sam, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 9. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 104-01-99 Ob-9808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Križevci, kontaktna oseba:
župan občine Feliks Mavrič, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru, tel.
069-888-140, faks 069-07-031.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v občini Križevci za šolsko leto
1999-2000 za Osnovno šolo Križevci.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Križevci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

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: Ob-
čina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri
Ljutomeru, tel. 069-888-140.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT, št.
bančnega računa: 51930-630-76251.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 8. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru, v zapečatenih
kuvertah s pripisom “javni razpis za šolske
prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 8. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Križevci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti ponujenih del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v zakonitem roku.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 8. 1999
po 10. uri.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti šoli pri drugih prevo-

zih, ki niso predmet razpisa.
18., 19., 20.

Občina Križevci

Ob-9827
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
cija, Prešernova 27-II, 3000 Celje, faks
063-441-800.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava investicijske doku-
mentacije v postopku investiranja za či-
stilno napravo za odpadne vode Celje.

Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe del: Celje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ured-
ba o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega znača-
ja (Ur. l. RS, št. 82-98).

5. (c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka: sep-
tember 1999, dokončanje del: 10. januar
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je mogoče zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji, od dneva te objave pa do vključ-
no 25. 8. 1999 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdi-
lom o plačilu stroškov razmnoževanja v viši-
ni 5.000 SIT katerega plačajo na ŽR Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Ce-
lje, številka: 50700-601-105256, pri Agen-
ciji RS za plačilni promet, enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 9. 1999 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27-II,
3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena »Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
investicijske dokumentacije v postopku in-
vestiranja za čistilno napravo za odpadne
vode Celje«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 7. 9.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27-II, 3000 Celje, v sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,350.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in-ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, račun
je plačljiv v roku 60 dni po mesečnih situa-
cijah.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost, reference. Način uporabe
kriterijev je pojasnjen v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Ostali podatki: morebitne dodatne
informacije v zvezi z predmetnim javnim na-
rocilom se dobijo pri Marku Planinšku, univ.
dipl. inž. grad., na VO-KA Celje, tel.
063-4250-315 .

17., 18.
Mestna občina Celje
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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. 2847-99 Ob-9592
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev na razlog za
zaključek postopka, brez dodelitve naročila:

– najnižja cena – 40 točk,
– reference ponudnika – 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom – 15

točk,
– plačilni pogoji – 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Celje, C. na
Ostrožno 101, Celje.

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

trebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje objektov komunalne infra-
strukture.

7. Pogodbena vrednost: ca. 5,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: primerjali so se ceniki.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7346.

Javno podjetje Komunala Trbovlje

Št. 5078/99 Ob-9655
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, tel. 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, Le-
nart,

2. Rolba Ljubljana, d.o.o., Tavčarjeva
13, Ljubljana,

3. Riko Ribnica, d.o.o., Lepovče 23,
Ribnica.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava mehanizacije;

1. tovorno vozilo 2 kosa, posipalec 3
kose,

2. plug 3 kose, pometač 1 kos,
3. plug 1 kos.

7. Pogodbena vrednost:
1. 57,717.458,54 SIT,
2. 41,506.100,60 SIT,
3. 2,237.200 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 143,185.836,08 SIT, 2,237.200 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik ni izvršil izbire za: univerzalno delov-
no vozilo, posipalo soli in stranski odmeta-
lec snega.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999,
Ob-4183.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 059/99 Ob-9664
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
prodajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost opreme, kompatibil-
nost s programsko opremo Dalet, tehnična
podpora, reference, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LANCom, d.o.o., Tržaška c.
63, 2000 Maribor.

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

trebno dobaviti: oprema za nadgradnjo in
širitev sistema Dalet po razpisni doku-
mentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 26,978.147 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,822.541 SIT, 26,978.147,60 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.

RTV Slovenija

Št. 04-1452/99 Ob-9691
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ponovni javni razpis ni uspel, ker je
veljavno ponudbo predložil le en ponudnik.

5.
6. (a) Kraj dobave: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno patruljni čoln.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Št. 0048-308/32-99 Ob-9692
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za odprodajo rablje-
nih: vozil, kmetijskih strojev, kmetijskih in
drugih priključkov; ter nekurantnega avto-
materiala za avtopark MNZ.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
11. 5. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javni razpis ni uspel, ker na javni
razpis ni prispela nobena ponudba.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2723.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 387/03 Ob-9693
1. Naročnik, poštni naslov: IZUM Mari-

bor, Prešernova 17, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje tehničnih zahtev,
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comtron, d.o.o., Gregorči-
čeva 39, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: IZUM, Prešernova
17, 2000 Maribor.

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

– 150 kosov osebnih računalnikov,
– 1 kos prenosni osebni računalnik.
7. Pogodbena vrednost: 26,874.422

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,336.051 SIT, 25,281.233 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-4025.

IZUM, Maribor

Št. 387/03 Ob-9694
1. Naročnik, poštni naslov: IZUM Mari-

bor, Prešernova 17, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje tehničnih zahtev,
cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Softnet, d.o.o., IOC Trzin,
Blatnica 8, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: IZUM, Prešernova
17, 2000 Maribor.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 2 kosa usmerjevalnik s 4 BRI, 1E,
– 3 kose usmerjevalnik z 1S, 1E,
– 1 kos usmerjevalnik z 2 BRI, 1E,
– 33 kosov usmerjevalnik 1 BRI, 1E,
– 1 kos usmerjevalnik 1 PRI, 30 digi-

talnih modemov, 1FE,
– 22 kosov ISDN hub s štirimi UTP

priključki,
– 1 stikalo ethernet 24×10/100 UTP.
7. Pogodbena vrednost:

14,675.416SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,866.662SIT, 14,675.416SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-4026.

IZUM, Maribor

Št. 2124/99 Ob-9727
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3.člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za blago brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire );
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnikovega

proizvajalca za dobavo energetskih trans-
formatorjev 110/SN kV Elektro Ljubljana,

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

Upoštevane so tudi preference za do-
mačega proizvajalca.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: dostava opreme je v
RTP Metlika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: energetski transformator
110/21/10,5 kV, YNyn6(d5) moči 20
MVA – 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 45,678.560
SIT vrednost brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,136.340 SIT vrednost najvišje po-
nudbe, 45,678.560 SIT vrednost najnižje
ponudbe.

11., 12.
13.Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije; Uradni
list RS št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.,

Št. 51/4-99 Ob-9742
1. Naročnik, poštni naslov: Narodni mu-

zej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana,
061/221-882.

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

3. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo ni dodeljeno, ker se ni
javil noben ponudnik.

5.
6. (a), (b)
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7341.

Narodni muzej Slovenije

Št. 2128/99 Ob-9743
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo računalniške opreme poslovnemu in-
formacijskemu sistemu javnega podjetja
Elektro Ljubljana,

– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. delovne postaje: Intertrade ITS,

d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
2. prenosni računalniki: Intertrade

ITS, d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
3. monitorji: Simt, d.o.o., Industrijska

cesta 5, 1290 Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: poslovni informacij-

ski sistem javnega podjetja Elektro Ljublja-
na, d.d., Slovenska cesta 56/I, 1516 Ljub-
ljana.

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

1. delovne postaje – 70 kom,
2. prenosni računalniki – 3 kom,
3. monitorji – 70 kom.

7. Pogodbena vrednost:
1. delovne postaje: 15,001.000 SIT,
2. prenosni računalniki: 1,402.800

SIT,
3. monitorji: 4,480.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. delovne postaje: 5 + 2 izločeni,
2. prenosni računalniki: 5 + 3 izloče-

ne,
3. monitorji: 6 + 2 izločeni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. delovne postaje: 21,175.600 SIT,
15,001.000 SIT,

2. prenosni računalniki:
1,524.850,36 SIT, 1,402.800 SIT,

3. monitorji: 7,456.260 SIT,
4,480.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, 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

Ob-9505
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Podčetrtek, Trška cesta 5, 3254 Podče-
trtek.

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

3. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je pri izbiri najugodnej-
šega ponudnika upošteval vsa merila, po-
dana v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: hodnik za pešce ob
regionalni cesti R 2-219/1239 na odse-
ku Atomska vas - priključek za kamp v
Podčetrtku.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,916.353,60 SIT, 14,935.254 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36/99 z dne 14. 5. 1999;
Ob-3657.

Občina Podčetrtek

St. 368/99 Ob-9511
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Leninov trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference po-
nudnika, druge ugodnosti

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

5.1. IBT PIN d.o.o., Gimnazijska c. 16,
Trbovlje

5.2. SGP Zasavje d.d., Savinjska c. 15,
Trbovlje

5.3. SGP Zasavje d.d., Savinjska c. 15,
Trbovlje

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

rekonstrukcija lokalne ceste, 7609
Dežman-Pod ostrim vrhom, Trbovlje.

Sanacija plazu Klek-Loke na lokalni
cesti, 7610 Trbovlje.

Sanacija usada na lokalni cesti, 7616
na Muzgi, Čeče.

7. Pogodbena vrednost:
7.1. 92,869.488 SIT.
7.2. 14,893.552,10 SIT.
7.3. 19,945.078,30 SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb:
9.1. tri ponudbe
9.2. tri ponudbe
9.3. tri ponudbe
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
10.1. 95,804.210,40 SIT, 92,869.488

SIT.
10.2. 15,471.660,10 SIT,

14,893.552,10 SIT.
10.3. 20,714.984,50 SIT,

19,945.078,30 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 37-38/99 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3847

Občina Trbovlje

Št. 577/99 Ob-9512

1. Naročnik, poštni naslov: Študentski
domovi v Ljubljani, p.p. 4262, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani ponudnik je dosegel
najvišje število točk po razpisnih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Partizanska
ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova oken in vrat
na objektu dom VIII, Cesta 27. aprila
31, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,630.382
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,081.545 SIT, 26,351.150 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 14/2-18 Ob-9513

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-
nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.

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

3. Datum izbire: 12. 7. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancija, pla-
čilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1002 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Pokojišče - Borovnica.

7. Pogodbena vrednost: 48,161.028 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 5
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,056.850 SIT, 48,161.028 SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999,
Ob-3749.

Občina Vrhnika

Št. 353-20-12/99-1850-60 Ob-9514
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna Ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodar-
ske javne službe Maribor, Slovenska 40,
2000 Maribor, telefon 2201415, faks
226-551.

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

3. Datum izbire: 15. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference pri podobnih delih,
ponudbena cena, opremeljenost z mehani-
zacijo, zasedenost kapacitet.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kograd Gradnje, d.o.o., Ma-
ribor, Preradovičeva ul. 20 in JP Mariborski
vodovod, d.d., Jadranska 24, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je, ureditev cest, sanacija vodovoda in
hišnih priključkov v MČ Studencih po
ulicah: Svarunova, Irenina, Radovanova,
Marxova.

7. Pogodbena vrednost:
53,121.103,56 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: sedem.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 68,671.640,63 SIT, najnižja
53,121.103,56 SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45/99 z dne 11. 6. 1999.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-9553
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, ki jo po poob-
lastilu župana zastopa Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska c. 12, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, rok dokon-
čanja del in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, Trbovlje in Elektrotehnika
Jože Milošič, s.p., Potrčeva c. 28, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A) Rudis, d.d., Trbovlje za izvedbo obrt-
niških del: ogrevanje in hlajenje ter vo-
dovodne instalacije na podstrešju ZD Tr-
bovlje,

B) Elektrotehnika Jože Milošič, s.p. Ptuj
za izvedbo elektroinstalacij na podstreš-
ju ZD Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost:
A) Rudis, d.d., Trbovlje: 55,228.345 SIT,

B) Elektrotehnika Jože Milošič, s.p. Ptuj:
4,681.139 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,830.347 SIT (ponudba vključuje vsa
razpisana dela), 4,681.139 SIT (delna po-
nudba – samo za elektroinstalacije).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999, Ob-3609.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 01019 Ob-9570
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire:  4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60 točk, reference na trgu
40%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GD Podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Dolska c. 9, Hrastnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe:  izgradnja pošte Izlake.

7. Pogodbena vrednost: 69,849.032 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,596.305 SIT, 69,849.032 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5447.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-9573
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 109,0688 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija vodo-
voda na spodnji Hudinji, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 50,017.985
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,343.872 SIT, 50,017.985 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1998.

Mestna občina Celje
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Ob-9574
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 85,5436 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CE-KA, d.d. Lava 9, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacija Teharje,
Kanal “C”, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 64,171.896
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– Vilkograd, Kolar Vilijem, s.p., Zlateče
8a, Šentjur s 7% deležem,

– Isar, d.o.o., Petelinškova 13, Vojnik s
27% deležem.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,078.159 SIT, 64,171.895,97 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-9556
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3001 Celje, faks (063) 481-511.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni rezpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

- popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije,

- reference ponudnika,
- izpolnitev pogojev podanih v razpisni

dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Projektivni biro, d.d., Velenje, Prešerno-

va 8, 3000 Celje;
Meridian, d.o.o., Trubarjeva 45, 3000

Celje;
Supra-stan, d.o.o., Adamičeva 1, 3000

Celje;
Navor, d.o.o., Ul. XIV. Divizije 12, 3000

Celje;
RC Planiranje, d.o.o., Ul. XIV. Divizije

12, 3000 Celje;
Constructa inženiring, d.o.o., Gledališ-

ka 2, 3000 Celje;
Studio list, d.o.o., Ljubljanska 16, 3000

Celje;
Arhitekt Ernst, Ul. XIV. Divizije 14, 3000

Celje;

SZ Atrij, z.o.o., Lava 7, 3000 Celje;
RC Inženiring, Ul. XIV. Divizije 14, 3000

Celje;
Igre, d.o.o., Partizanska 3-5, 2000 Ma-

ribor;
Elektroinženiring Lilija, Mariborska 32a,

3000 Celje;
Ingrad proj, biro in inženiring, d.d., Lava

7, 3000 Celje;
Maček, d.o.o., Kersnikova 19, 3000

Celje;
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: storitve s področja:
– projektiranje novogradenj, rekon-

strukcij, adaptacije, posnetki obstoječe-
ga stanja,

– nadzor nad izvajanjem del s po-
dročja gradbeništva,

– študije s področja investicij,
– storitve s področja upravljanja in

prometa z nepremičninami.
7. Pogodbena vrednost: letno skupaj

znaša vrednost planiranih vseh del
20,000.000 SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 14.
10., 11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44/45 z dne 11. 6. 1999.

Občina Celje
Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-9557
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3001 Celje, faks (063) 481-511.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– popolnost ponudbe in ponudbene do-
kumentacije,

– reference ponudnika,
– izpolnitev pogojev podanih v razpisni

dokumentaciji,
– organiziranost dežurne službe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
Mizar, d.o.o., Medlog 7e, 3000 Celje;
Štok Darko, s.p., Kosovelova 7, 3000

Celje;
Gajšak Zlatko, s.p., Lopata 18b, 3000

Celje;
Gmajner Edvard, s.p., Šempeter 91b,

3311 Šempeter;
Kolenc Vinko, s.p., Gosposka 27, 3000

Celje;
Nagode miz. in stekl., Tržaška 64, 1370

Logatec;
Zebec Mirko, s.p., Prešernova 1, 3000

Celje;
Petelin Niko, s.p., Grobelno 56, 3231

Grobelno;
Slikoplesk. Viher, s.p., Podvin 11, 3310

Žalec;
Smajlovič Muhamed, s.p., Stražica 1,

3213 Frankolovo;

Monter, d.o.o., Medlog 7c, 3000 Celje;
Blažun Niko, s.p., Drapšinova 15, 3000

Celje;
Črepinšek Franc, s.p., Arclin 90, 3211

Škofja vas;
Prenova, d.o.o., Verpete 5, 3213 Fran-

kolovo;
Randl Karel, s.p., Petrovče 54, 3301

Petrovče;
Mizarstvo Hrastelj, s.p., Trubarjeva 30,

3270 Laško;
Urankar Pavel, s.p., Pot na grad 6, 3270

Laško;
Elektro Turnšek, Mariborska 86, 3000

Celje;
Škratek, d.o.o., Ruše 8c, 3301 Petrov-

če;
Šarlah Marjan, s.p., Arclin 87, 3211

Škofja vas;
Grivič Boris, s.p., Vrunčeva 4, 3000 Ce-

lje;
Zagoričnik Jernej, s.p., Dobrteša vas

54a, 3311 Šempeter;
Gradia, d.o.o., Valvazorjeva 56, 3000

Celje;
Remont, d.d., Oblakova 30, 3000 Ce-

lje;
KM, d.o.o., Škofja vas 65, 3211 Škofja

vas;
Tepeš Jože, s.p., Gornja vas 13, 3231

Grobelno;
Mika dom, d.o.o., Mariborska 86, 3000

Celje;
Jurički Željko, s.p., Muzejski trg 3, 3000

Celje;
Gradbeništvo Božičnik, Opekarniška 1,

3000 Celje;
Elektroinženiring Lilija, Mariborska 32a,

3000 Celje;
Pluton gradnje, d.o.o., Dobrteša vas 2,

3311 Šempeter;
 6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradbena dela.
Novogradnje, rekonstrukcije in vzdrže-

valna dela na visokogradnih objektih, ki so v
upravljanju oziroma v lasti naročnika, na ob-
močju občine Celje, gradbena, krovska, kle-
parska, ključavničarska, mizarska, steklar-
ska, keramičarska, slikopleskarska, parke-
tarska in PVC tlaki, elektroinštalaterska, in-
štalacije vodovoda, plina, centralna kurjava,
vzdrževanje dvigal, vzdrževanje podpostaj
in hidroforjev ter čiščenje prostorov po izvr-
šenih gradbenih posegih.

7. Pogodbena vrednost: letno skupaj
znaša vrednost planiranih vseh del
45,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 34
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44/45 z dne 11. 6. 1999.

Stanovanjski sklad občine Celje

Ob-9596
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 43. člen ZJN.

3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Zaloška 69,
Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in stre-
he Karunova 4 in 6 – arhitekturni muzej
v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 7,176.633 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,171.819 SIT, 7,176.633 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-9599
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kadrovska usposobljenost, fi-
nančno stanje ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznan predhodna usposobljenost:
sklop A; gradbeno obrtniška in instalacijska
dela:

1. Build, d.o.o., Parmova 43, Ljub-
ljana,

2. Coston, d.o.o., Podgrajska 4,
Ljubljana,

3. Želva, d.o.o., Rozmanova 2a, Ljub-
ljana,

4. AA inženiring, d.o.o., Vojkova 20,
Ljubljana,

5. Varil, d.o.o., Topniška 45, Ljubljana,
6. Varstal, d.o.o., Ljubljanska 76,

Domžale,
7. Javna razsvetljava, d.d., Litijska

263, Ljubljana,
8. Vogal, d.o.o., Dunajska 18, Ljub-

ljana,
9. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta

na Krko 7, Grosuplje,
10. Eko stil, d.o.o., Šmartinska 152,

Ljubljana,
11. GP Trnovo, d.o.o., Cesta dveh

cesarjev 172, Ljubljana,
12. Gradkom, d.o.o., Kamniška 25,

Ljubljana,
13. Stip, d.o.o., Loke 18, Kisovec,
14. Filip Sušnik, s.p., Pot čez gmajno

5, Ljubljana,
15. GP Bežigrad, d.o.o., Podmilšča-

kova 24, Ljubljana,
16. Adaptacije vzdrževanje, d.o.o.,

Lošca 54, Vrhnika,
17. Adapt, d.o.o., Celovška 76, Ljub-

ljana,
18. Santosa, d.o.o., Prušnikova 2,

Ljubljana,
19. Manicom, d.o.o., Linhartova 13,

Ljubljana,
20. Robit, d.o.o., Špruhe 1, Trzin,
21. Gradbeništvo Peček, d.o.o., Gra-

daška 8, Ljubljana,
22. Pil 2 inženiring, d.o.o., Brezje 1,

Grosuplje,
23. IN CO invest, d.o.o., Tbilisijska

85, Ljubljana.

Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana predhodna usposobljenost:
sklop B, krovska in kleparska dela za potre-
be MOL:

1. Želva, d.o.o.,
2. Komunalne gradnje, d.o.o.,
3. GP Trnovo, d.o.o.,
4. Gradkom, d.o.o.,
5. Stip, d.o.o.,
6. GP Bežigrad, d.o.o.,
7. Adapt, d.o.o.,
8. Manicom, d.o.o.,
9. Robit, d.o.o.,
10. Gradbeništvo Peček, d.o.o.,
11. IN CO invest, d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  investicijsko vzdrže-
vanje objektov, gradbeno obrtniška in
instalacijska dela – sklop A in krovska
in kleparska dela za potrebe Mestne ob-
čine Ljubljana – sklop B.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 25,
– sklop B: 11.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

13.
Mestna občina Ljubljana

Ob-9652
1. Naročnik, poštni naslov: ŠRZ Rdeča

dvorana, Šaleška 3, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po objavljenih merilih v objavi in
razpisni dokumentaciji je ponudba izbrane-
ga izvajalca najustreznejša in najbolj kako-
vostna.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ERA Koplas, d.o.o., Prešer-
nova 10, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela v obsegu projekta
za preureditev dela Rdeče dvorane v Ve-
lenju.

7. Pogodbena vrednost: 16,973.673
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,090.595 SIT, 16,973.673 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-4838.

ŠRZ Rdeča dvorana
Velenje

Št. 03300-152/98-34 Ob-9670
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova ul.
12, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadaljevanje obno-
ve Perkove ulice na Rodici, Domža-
le-Rodica.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

37,701.523,72 SIT, 29,186.395,66 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5487.

Občina Domžale

Št. 03300-41/98 Ob-9671

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

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

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lavaco, d.o.o., Prušnikova
95, 1210 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja hodnika za
pešce na VII. ulici v Homcu–III. faza.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,261.041,66 SIT, 21,146.783,50
SIT.

11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5486.

Občina Domžale

Ob-9672

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

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

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, kom-
pletnost ponudbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Čamil Alija, s.p., Gradbeniš-
tvo visoke, nizke gradnje, Matije Tomca 1,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
skozi Rova, Rova.

7. Pogodbena vrednost: 14,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

40,816.864,10 SIT, 36,761.253,90 SIT.
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11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5488.

Občina Domžale

Št. 03300-41/98-34 Ob-9673

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

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

3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, re-
ference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., OE Cestni pro-
gram, Slovenčeva 22, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
Radomlje–Črnelo.

7. Pogodbena vrednost: 8,729.070, 06
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,351.624,91 SIT, 8,729.070,06 SIT.
11., 12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5489.

Občina Domžale

Št. 351-03-51/99-0022-13 Ob-9674

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivol-
ska 50, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je od popolnih ponudb
zbral največ točk na podlagi dveh razpisnih
meril: ponudbene cene in števila referenč-
nih javnih objektov z izvedenimi vidnimi be-
toni v zadnjih desetih letih, ponudbena ce-
na izbranega ponudnika je bila najnižja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, d.d.,
Trg svobode 11, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija varovalne
betonske ograje v Zavodu za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni.

7. Pogodbena vrednost: 16,425.927 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,898.289,40SIT, 16,425.927 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: tri po-
nudbe so bile nepopolne glede na zahteve
iz razpisne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6365.

RS, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 344-01/99-4/11-04 Ob-9695
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Star-

še, Starše 93, 2205 Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 28.
7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe in usposobljenost ponudnika. Naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša po-
nudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. za ceste: a1–a6 – Cestno podjetje
Maribor, d.d., Iztokova 30 in

2. za ceste: a7–a9 – Cestno podjetje
Ptuj, d.d., Zagrebška c. 49a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev cest na
območju Občine Starše v letu 1999.

1. CP Maribor:
a1 – cesta Rače–Marjeta (LC

386050),
a2 – ulica Marjeta–Starše (JP

887510),
ulica Za cerkvijo (JP 887520),
a3 – ulica Selinšek–Finžgar (JP

887530),
ulica Proti Rošnji (JP 887540),
a4 – ulica Proti Brezuli (JP 887550),
ulica Urbanija–Pečnik (JP 887560),
a5 – ulica Higl–Pavlin (JP 887570),
ulica Do Emeršiča (JP 887590),
a6 – ulica Prepoljska (Marj. –Trn.)

(JP 887310);
2. CP Ptuj:
a7 – cesta K domu krajanov (JP

886150),
a8 – ulica Varžič–Špuraj (JP

886420),
cesta Bandur–Drava (JP 886410),
a9 – ulica Proti Žgajnerju (JP 886540)

– (preplastitev in novogradnja).
7. Pogodbena vrednost:

1. CP Maribor: 14,380.359,84 SIT,
2. CP Ptuj: 5,389.966,01 SIT,
Skupaj: 19,770.325,85 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,883.508,50 SIT, 18,445.426,72
SIT.

11., 12., 13.
Občina Starše

Št. 8120/1997/1999 Ob-9698
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, faks 061/174-24-42.

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

3. Datum izbire: 1. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): izvajalec je izbran, ker je ponudil
najnižjo ceno, najboljše plačilne pogoje in
ima najboljše reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Ljublja-
na, Glavarjeva 14.

Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvajanje elektro-
montažnih del za zamenjavo primarne
in sekundarne opreme v stikališču 110
kV ter nabavo drobne opreme in mate-
riala za ista dela v RTP 110/20 kV No-
va Gorica.

7. Pogodbena vrednost:
24,791.023,67 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,435.317,48 SIT, 24,791.023,67
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.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Št. 400-02-43/99   Ob-9697
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo na-
rave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, telefon:
(061) 178-40-00, telefaks: (061)
178-40-52.

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

3. 
4. Merila za dodelitev naročila: neuspeli

javni razpis po II. odstavku 34. člena ZJN-na
razpis je prispela samo ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6118.

14.
RS, Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Št. 2.0.-3108/99 Ob-9746
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba izbranega izvajalca je
bila popolna, izvajalec ima ustrezne refe-
rence za izvajanje tovrstnih del, ponudba je
cenovno najugodnejša in ima sprejemljiv rok
izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, d.d., Ob Zeleni jami 2,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava cestnega
mostu čez reko Voglajno (AB okvir na
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Benotto pilotih) v km 0.4 + 85.94 pove-
zovalne ceste Retmajer, oziroma v km
538 + 715 železniške proge Zidani
Most–Šentilj.

7. Pogodbena vrednost: 19,634.952 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,141.083 SIT, 19,634.952 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6069.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 352/13/99-311 Ob-9752
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova ul. 3, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odvodnjavanje in čiš-
čenje odpadnih vod naselja Brezula–Po-
dova (samo kanalizacijski del).

7. Pogodbena vrednost:
63,374.186,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 114,009.237 SIT, 79,123.732,90 SIT
(kanalizacija in čistilna naprava). Zaradi po-
manjkanja sredstev je naročnik izločil čistil-
no napravo.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.

Občina Rače-Fram

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-9509
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slov.

Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, dru-
ge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Izletnik Celje, d.d.,Aškerčeva 20,
3000 Celje, za relacije:

– Kamna gora–Slov.Konjice,
– Sojek–Špitalič–Konjiška vas–Slov.

Konjice,
– Draža vas–Žiče–Loče,
– Sp. Laže–Zbelovo–Loče,
– Ličenca–Petelinjek–Jernej–Koble–

Loče;
– Certus avtobusni promet Maribor, d.d.,

Linhartova 20, 2000 Maribor, za relaciji:
– Barbara–Gabrovnik–Bezina–Ga-

brovnik–Slov. Konjice,
– Tepanje–Dobrnež–Slov. Konjice;

– Anda, d.o.o.,Tattenbacova 15a, 3210
Slov. Konjice, za relacije:

– Polene–Slov. Konjice,
– Brdo–Slov. Konjice,
– Ulipi–Zeče (kapela) –Slov. Konjice,
– Sp. Pristava–Nova vas–Slov. Ko-

njice,
– prevoz za potrebe OŠ V parku;

– Mlaker, s.p., Lipoglav 68, 3215 Loče,
za relacije:

– Kraberk–Loče,
– Ostrožno–Loče,
– Lipoglav–Loče,
– Zbelovska gora–Loče,
– Klokočovnik–Loče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje prevozov predšolskih otrok (mala
šola) in osnovnošolskih otrok v Občini
Slov. Konjice v šolskem letu
1999/2000.

7. Pogodbena vrednost: 27 milijonov SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št.50 z dne 28. 6. 1999,
Ob-5292.

Občina Slovenske Konjice

Št. 40 Ob-9510
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Zavod za varstvo okolja, Slo-
venska ulica 40, 2000 Maribor in MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: IEI, Inštitut za ekološki
inženiring Maribor, Ljubljanska 9/VII, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovna koordinacija in izdelava Lokalne
Agende 21 – Program varstva okolja za
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,100.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 14,200.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,848.400 SIT, 20,100.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Maribor

Št. 01019 Ob-9571
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitve.

3. Datum izbire: 4. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja skupna ponudbena vred-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorčičeva
28, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov PE Murska So-
bota.

7. Pogodbena vrednost: 681.488,80
SIT/mesečna vrednost.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,171.433 SIT/mesečno, 681.488,80
SIT/mesečno.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6196.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-9572
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 2. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference s
področja kanalizacije in urejanja vodotokov.

Utemeljitev: izbrani izvajalec je dosegel
najvišje število točk po objavljenih merilih in
kriterijih, to je 101,1815 točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUV, d.d., Lava 11, 3000
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: glavni
kanalizacijski zbiralnik GZ 0 in ureditev
levega brega Savinje od izliva Voglajne
do lokacije CČN v Rifengozdu, PGD, PZI.

7. Pogodbena vrednost: 10,472.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,305.000 SIT, 10,472.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Mestna občina Celje

Št. 2849-99 Ob-9593
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje,
Savinjska cesta 11a, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 5. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev na razlog
za zaključek postopka, brez dodelitve naro-
čila:

– najnižja ponudbena cena – 40 točk,
– reference ponudnika – 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom – 15

točk,
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– plačilni pogoji – 30 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Hren Rihard, s.p., Vreskovo
17a, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: popra-
vilo in vzdrževanje infrastrukture komu-
nalne energetike.

7. Pogodbena vrednost: ca. 5,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,941.403 SIT, 8,072.556 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7364.

Javno podjetje Komunala Trbovlje

Ob-9600
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): predhodna usposoblje-
nost.

3. Datum izbire: 10. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovno kadrovska sposob-
nost, finančna sposobnost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Predhodna sposobnost za strokovni nad-
zor nad gradnjo za potrebe MOL se prizna
naslednjim ponudnikom:

– AA inženiring, d.o.o., Vojkova 20, Ljub-
ljana,

– JRS, d.d., Litijska 263, 1261 Dobru-
nje,

– Javna razsvetljava, d.d., Litijska 263,
1261 Dobrunje,

– EN-biro, d.o.o., Ljubljana,
– ZIL inženiring, d.o.o., Kersnikova 10,

Ljubljana,
– LUZ, d.d., Vojkova 57, Ljubljana,
– IMOS inženiring, d.d., Linhartova 13,

Ljubljana,
– Imovina, d.o.o., Trg MDB 14, Ljubljana,
– Lokainvest, d.o.o., Kapucinski trg 7,

4220 Škofja Loka,
– IMOS, d.d., Dunajska 56, Ljubljana,
– Interm, d.o.o., Permetova 16, 1236

Trzin,
– DDC, družba za državne ceste, d.o.o.,

Tržaška 19d, Ljubljana,
– Projekta, d.o.o., Majorja Lavriča 12,

Ljubljana,
– IN CO invest, d.o.o., Tbilisijska 85,

Ljubljana.
Predhodna sposobnost za projektiranje

in izdelavo projektne dokumentacije se priz-
na naslednjim ponudnikom:

– AA inženiring, d.o.o., Vojkova 20, Ljub-
ljana,

– Inštitut za mentalne konstrukcije, p.o.,
Mencingerjeva 7, Ljubljana,

– JRS, d.d., Litijska 263, 1261 Dobrunje,
– Javna razsvetljava, d.d., Litijska 263,

1261 Dobrunje,
– EN biro, d.o.o., Ljubljana,
– API, d.o.o., Šaranovičeva 10, Ljubljana,
– LUZ, d.d., Vojkova 57, Ljubljana,
– IZTR, inženiring in projektiranje, d.o.o.,

Slovenska 19, Ljubljana,
– IMOS, d.d., Dunajska 56, Ljubljana,

– BIRO 71, d.o.o., Mestni trg 19, Ljub-
ljana,

– Šabec Kalan Šabec, s.p., Herberstei-
nova 21, Ljubljana,

– Projekta, d.o.o., Majorja Lavriča 12,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– strokovni nadzor nad gradnjo –

sklop B,
– projektiranje in izdelava proj. dok.

– sklop A.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.

Mestna občina Ljubljana

Št. 90315-21/1999-8 Ob-9669
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovljen razpis sta se prijavi-
la dva ponudnika. Po natančnem pregledu
vsebine ponudb sta obe izločeni, ker nista
ustrezali zahtevam razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.:naročilo ni dodeljeno.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: posta-

vitev osnov za katastrsko klasifikacijo v
katastrskih okrajih Kočevje, Ljubljana,
Maribor in Murska Sobota.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,164.242 SIT, 5,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS

Št. 20/99 Ob-9699
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane davčne obveznosti;
d) finančne bonitete ponudnika;
e) zagotavljanje 100% razpisanih vrst sto-

ritev za skupino na katero se prijavlja;
f) 60 dnevni plačilni rok od datuma pre-

jema računa;

g) predložitev predračuna;
h) redno zaposleni delavci po izobrazbe-

ni strukturi;
i) reference (v zadnjem letu pogodbeno

opravljanje razpisanih storitev za vsaj tri na-
ročnike);

j) redno zaposlen tehnolog in vsaj 20
operativnih delavcev (velja za skupino sliko-
pleskarstvo);

k) odzivni čas največ 2 uri (velja za sku-
pini elektroinštalaterstvo in inštalaterstvo);

l) opravljanje storitev po potrebi 24 ur
na dan vse dni v letu pod enakimi pogoji
(velja za skupini elektroinštalaterstvo in in-
štalaterstvo);

m) usposobljenost izvjajanja del na po-
dročju vodovodnih inštalacij, inštalacij cen-
tralnega ogrevanja in pare ter medicinskih
in tehničnih plinov (velja za skupino inštala-
terstvo);

n) redno zaposlen tehnolog (velja za sku-
pino elektroinštalaterstvo);

o) usposobljenost izvajanja del inštalacij
šibkega in jakega toka, pooblastilo za izva-
janje kontrolnih meritev na elektroinštalaci-
jah v stavbi in na strelovodnih napravah ter
pooblastilo za izvajanje inštalacij v S izvedbi
od pooblaščene inštitucije (velja za skupino
elektroinštalaterstvo);

p) garancija za resnost ponudbe in izjava
banke o pridobitvi garancije za dobro izved-
bo posla.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

Skupina 1 – slikopleskarstvo:
– Slikar, d.d., Prešernova 26, Maribor;
Skupina 2 – zidarstvo:
– Zidarstvo Vocovnik Silvester, s.p., Lac-

kova 17/a, Maribor,
– Zidarstvo Vocovnik Herman, s.p., Lac-

kova 17/a, Maribor,
– Stavbar IGM, d.d., Miklavška 40, Hoče;
Skupina 3 – keramičarstvo:
– Pečarstvo in keramičarstvo Lešnik Jo-

že, s.p., Ritoznoj 54, Slovenska Bistrica;
Skupina 4 – ključavničarstvo:
– Splošno ključavničarstvo Anton Lavren-

čič, s.p., Obrežna 55, Maribor;
Skupina 5 – talne obloge:
– Aktual, d.o.o., Ul. Pohorskega bataljo-

na 27, Maribor,
– Incom Group, d.o.o., Cesta na Bokal-

ce 3, Ljubljana;
Skupina 6 – elektroinštalaterstvo:
– Elektro Tabga, d.o.o., Radovanova 2,

Maribor,
– Elektra, d.d., Kočevarjeva 11, Mari-

bor;
Skupina 7 – kleparstvo:
– Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p., Kurirč-

kova 2, Miklavž;
Skupina 8 – inštalaterstvo (vodovod in

centralno ogrevanje):
– Strojne inštalacije v gradbeništvu in po-

sredovanje Gmajner Zvonko, s.p., Sele 15,
Pragersko,

– Evaco, d.o.o., Židovska 14, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-

bena, obrtniška in inštalacijska vzdrže-
valna dela:

1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. ključavničarstvo,
5. talne obloge,
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6. elektroinštalaterstvo,
7. kleparstvo,
8. inštalaterstvo (vodovod in central-

no ogrevanje).
7. Pogodbena vrednost: 133,460.000

SIT:
Skupina 1 – slikopleskarstvo:

10,000.000 SIT;
Skupina 2 – zidarstvo: 20,000.000 SIT;
Skupina 3 – keramičarstvo: 10,000.000

SIT;
Skupina 4 – ključavničarstvo:

5,000.000 SIT;
Skupina 5 – talne obloge: 23,460.000

SIT;
Skupina 6 – elektroinštalaterstvo:

18,000.000 SIT;
Skupina 7 – kleparstvo: 7,000.000 SIT;
Skupina 8 – inštalaterstvo (vodovod in

centralno ogrevanje): 40,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ob
ugotovitvi potrebe po vzdrževalnem delu bo
naročnik pozval vse ponudnike, ki jim je
priznal sposobnost, da mu dostavijo predra-
čune za potrebna vzdrževalna dela.

Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je
priznal sposobnost in ki bodo dostavili pre-
dračune, izbral izvajalca po merilu najnižja
končna cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 40 z dne 28. 5.
1999, Ob-4407.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 640-01/99-4/10-04 Ob-9701
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Star-

še, Starše 93, 2205 Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
28. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbena cena, reference in
druge ugodnosti, ki jih ponudniki, v okviru
ponudbene cene, nudijo šoli. Najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtobusno prevozništvo An-
ton Peršuh, s.p., Dragonja vas 40, 2326
Cirkovce.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: šolski
avtobusni prevozi za OŠ Starše in POŠ
Marjeta na Dr. polju (34 polnih km/dan),
za šol. leto 1999/2000, 2000/2001 in
2001/2002.

7. Pogodbena vrednost: 22.140
SIT/dan oziroma 651,59 SIT/km.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24.854 SIT, 22.140 SIT.
11., 12.

Občina Starše

Št. 634-00-3/99 Ob-9740
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47.

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

3. Datum izbire: 9. avgust 1999.
4. Naročnik ni izbral izvajalca, ker na raz-

pis nista prispeli vsaj dve veljavni ponudbi.
5., 6., 7.,8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost ponudbe: 6,000.000 SIT.
11., 12., 13.

RS, Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 214/99 Ob-9773
1. Naročnik, poštni naslov: Narodna in

univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 30.7.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire: izbran ponudnik je zbral najvišje
število točk pri ocenjevanju ponudb po me-
rilih, določenih v razpisni dokumentaciji (lo-
kacija in stanje objekta, ustreznost prosto-
rov in oprema, cena).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SKB-Investicijsko podjetje
d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:najem
poslovnih in skladiščnih prostorov z mož-
nostjo najema z odkupom ali nakupa.

7. Pogodbena vrednost: 11,524.609
SIT mesečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,284.000 SIT mesečno, 8,037.848
SIT mesečno.

11., 12., 13.
Narodna in univerzitetna knjižnica

Ljubljana

Št. 383/3/99 Ob-9828
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Servis za protokolarne stori-
tve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za: odločitev o
izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na
podlagi meril, ki so bila določena v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ring Kranj, d.o.o., Bleiwei-
sova 14, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje, izboljšave in usklajevanje z za-
konodajo obstoječe programske opre-
me ter tekoče vzdrževanje računalniške
opreme.

7. Pogodbena vrednost: 1,529.880 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,529.880 SIT za redno mesečno vzdr-
ževanje, izboljšave in spremembe v zvezi z

DDV, delovna ura serviserja računal. opre-
me je 6.500 SIT, za vzdrževalca Novell ope-
racijskega sistema pa 14.400 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Številka objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: Uradni list RS, št.48 z
dne 18. 6. 1999, Ob-4918.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-9597
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 33 z dne 14. 7.
1999 je ugotovila, da je edini možni dobavi-
telj rezervnih delov za glavne napajalne čr-
palke, proizvajalec INGERSOLL-DRESSER
PUMPS.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: INGERSOLL-DRESSER
PUMP COMPANY, 5715 Bickett Street,
Huntington Park, Ca. 90255, USA.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup rotorjev in rezerv-
nih delov za glavne napajalne črpalke.

7. Pogodbena vrednost: 79,831.697
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-9748
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edini zastopnik
za prodajo Kodak izdelkov.

3. Datum izbire: 5. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini pooblaščeni zastopnik za
prodajo Kodak izdelkov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Meditrade, d.o.o., Vodovod-
na 100, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Pošta Slovenije cen-
tralno poštno skladišče v Ljubljani in Mari-
boru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: blago za nadaljno pro-
dajo 44.800 kosov filmov Gold new po
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specifikaciji, 23.600 kosov baterije
Alk. Photolife in Xtralife po specifika-
ciji.

7. Pogodbena vrednost: 27,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,000.000 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 343-23/99 Ob-9744
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovš-
čina.

2.
3. Datum izbire: 6. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, strokovna uspo-
sobljenost ponudnika in njegove reference,
finančno stanje, tehnična opremljenost po-
nudnika, fiksnost cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za opravljanje prevozov z
avtobusi Avrigo, d.d., Kidričeva 20, Nova
Gorica, za prevoze s kombiniranimi vozili
pa Antoni, d.o.o., Lavričev trg 7, Ajdovšči-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: opravljanje šolskih
prevozov v in iz Osnovne šole Danilo
Lokar Ajdovščina, Osnovne šole Dobrav-
lje in podružnice Črniče, Osnovne šole
Col in podružnice Podkraj ter Osnovne
šole Otica.

7. Pogodbena vrednost: za opravljanje
avtobusnih prevozov je dnevna cena
124.775 SIT, za prevoz s kombiniranimi
vozili pa je dnevna cena 11.800 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja ponudba je 155 SIT za km,
najvišja pa 421,43 SIT za km.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Občina Ajdovščina

Št. 2.0.-3108/99 Ob-9745
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: izbran ponud-
nik razpolaga z zahtevano tehnično opremo
in ustreznimi strokovnimi kadri.

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. 451/99 Ob-9504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja
Bled, Seliška 3, Bled, tel. 064/74-39-35,
faks 064/74-14-20.

2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola prof. dr.
J. Plemlja Bled, Seliška cesta 3, Bled in po-
družnični šoli v Ribnem in na Bohinjski Beli.

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

1. kruh in pekovski izdelki ca.
8,569.976 SIT,

2. meso in mesni izdelki v vrednosti ca.
4,601.258 SIT,

3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca.
2,943.781 SIT,

4. sadje in zelenajva v vrednosti ca.
1,435.895 SIT,

5. zmrznjene in konzervirane ribe v vren-
dosti ca. 242.942 SIT,

6. jajca v vrednosti ca. 146.530 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vredno-

sti ca. 441.436 SIT,
8. sirupi, sadni sokovi, konzervirano sad-

je v vrednosti ca. 1,083.342 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vredno-

sti ca. 1,773.164 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količi-

ne blaga bo razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Ponudniki lahko ponudijo samo eno vr-
sto blaga.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
21,238.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: dokumentacija za ugotav-
ljanje sposobnosti se dobi v računovodstvu
zavoda vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

3. Datum izbire: 12. 7. 1999
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): je edini ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SŽ–Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, p.o., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava zgornjega
ustroja in gramozne grede na progi Dra-
vograd–Otiški vrh od km 0,000 do km
0,900.

7. Pogodbena vrednost: 29,626.936 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 7. 9. 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.
51540-603-31358 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 13. 9. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola prof. dr. J.
Plemlja Bled, Seliška 3, Bled v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg na-
slovnika tudi naslov ponudnika in posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v prostorih
Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled, Se-
liška 3, Bled, 15. 9. 1999 ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb, se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznnaa sposob-
nost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člen 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 razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost, bodo sklenjene letne pogodbe za do-
bavo blaga po skupinah v skladu s 50. čle-
nom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled

Št. 88/99 Ob-9575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, faks 063/869-039.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Zdravstvenega doma Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila, medicinski ma-
terial in razkužila, sanitetni material,
RTG-material, laboratorijski material, zo-
bozdravstveni material, tiskovine, pred-
pisani obrazci, računalniški in drugi pi-
sarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– zdravila – 7,800.000 SIT,
– medicinski material in razkužila –

5,500.000 SIT,
– sanitetni material – 6,100.000 SIT,
– RTG-material – 5,600.000 SIT,
– laboratorijski material – 11,700.000

SIT,
– zobozdravstveni material –

11,000.000 SIT,
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– tiskovine – 1,800.000 SIT,
– predpisani obrazci – 2,800.000 SIT,
– računalniški in drugi pisarniški material

– 1,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1 leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom Velenje,
uprava, Vukelić Ružica, tel. 063/869-043
int. 272, faks 063/869-039.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 8. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR
52800-603-39042, sklic na št. 4/08-99,
za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 9. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 9. 1999 ob 7.15, v sejni sobi Zdravstve-
nega doma Velenje, Vodnikova 1, 3320 Ve-
lenje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9., 10.
Zdravstveni dom Velenje

Javni razpisi

Ob-9559

Popravek

V javnem razpisu za zbiranje ponudb za
sofinanciranje ukrepov za pospeševanje
kmetijstva v občinah za leto 1999, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 56-57 z dne
16. 7. 1999, št. 402-138/99, Ob-7748,
na strani 3804, se točka II.2. pravilno glasi:
za sofinanciranje geodetskih podlag (DOF)
za potrebe kmetijstva bo ministrstvo obči-
nam sofinanciralo izdelavo tistih DOF-ov iz
programa zajema rabe zemljišč za leto
1999, ki dopolnjujejo obstoječe DOF-e
tako, da ti v celoti pokrivajo določeno ob-
močje, in sicer v višinah kot sledi:

–80% stroškov za DOF-e, ki še nikoli
niso bili izdelani,

–70% stroškov za DOF-e, izdelane pred
letom 1997.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 6/99 Ob-9551
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za

šport objavlja

javni razpis
zbiranja predlogov za sofinanciranje

investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v

letih 2000 in 2001

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje inve-

sticij v novogradnje in posodabljanje šport-
ne infrastrukture v letih 2000 in 2001, in
sicer:

1.1. Manjkajoči športni objekti v lokalnih
skupnostih do zadostitve minimalnega stan-
darda športa. Minimalni standard v športu
predstavlja:

– 0,15 m2/občana neto pokrite vadbe-
ne površine in

– 1,15 m2/občana neto nepokrite vad-
bene površine.

Višina sofinanciranja je do 15% deleža lo-
kalnih virov in to za zaključno fazo investicije.

1.2. Nadomestni športni objekti
Višina sofinanciranja je do 15% deleža

lokalnih virov in to za zaključno fazo investi-
cije.

1.3. Šolski objekti – športni standard
V to skupino sodijo objekti, ki se gradijo

v okviru šolskega prostora in presegajo šol-
ski normativ. Športni standard se ugotovi z
uskladitvijo projektne naloge in nadaljnjih
faz načrtovanja pri sofinancerjih investicije
na podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo in
šport o normativnih šolskih površinah in do-
ločitvi nadstandarda.

Višina sofinanciranja je odvisna od pri-
poročenega preseganja normativa in znaša
do 15% vrednosti investicije v površine
športnega standarda.

1.4. Ostali športni objekti
Vsi ostali športni objekti in športne na-

prave.
Višina sofinanciranja znaša do 20% vred-

nosti investicije.
2. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji

lokalne skupnosti in drugi pooblaščeni no-
silci.

3. Pogoji za sofinanciranje
Sofinancirali bomo izbrane investicije v

okvirih, navedenih v 1. točki. Stroški investi-
cije do pridobitve upravnih dovoljenj, grad-
benega nadzora in najemanja kreditov niso
predmet sofinanciranja.

4. Način sofinanciranja
Ministrstvo za šolstvo in šport bo z izbra-

nimi investitorji sklenilo pogodbo o sofinan-
ciranju. Svoje obveznosti po pogodbi bo
poravnalo na podlagi zahtevkov investitorja
s priloženimi situacijami oziroma računi, po-
trjenimi s strani nadzornega organa in odgo-
vornega zastopnika investitorja, v odobre-
nem deležu po pogodbeni dinamiki.

Vzorec pogodbe je del razpisne doku-
mentacije.

5. Dokumentacija
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Investicije 2000–

2001;
– investicijsko dokumentacijo po uredbi

o enotni metodologiji za izdelavo investicij-
skih programov za javna naročila investicij-
skega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98 in
86/98);

– sklep občinskega sveta oziroma poob-
laščenega nosilca o zagotovitvi lastnih sred-
stev;

– lokacijsko dovoljenje ali odločbo o pri-
glasitvi del oziroma kopijo vloge za pridobi-
tev enoletnega gradbenega dovoljenja;

– projektno dokumentacijo, ki je uskla-
jena s sofinancerji.

Po podpisu pogodbe:
– soglasje Ministrstva za finance v skla-

du z navodilom o načinu in postopkih za
izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se
sofinancirajo iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije;

– gradbeno dovoljenje oziroma enotno
gradbeno dovoljenje za gradnjo;

– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi
javnega razpisa, oziroma argumentirano
obrazložitev za sklenitev neposredne po-
godbe;

– pogodbo z izvajalcem za izvajanje del
s ponudbenim proračunom in ustreznim do-
ločilom o zavarovanju pogodbenih obvez-
nosti v skladu z zakonom o javnih naročilih
ter določilo, da lahko nadzoruje kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega načrta do-
govorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
Ministrstva za šolstvo in šport.

6. Kriteriji za izbor predlogov:
– že pridobljena upravna dovoljenja za

poseg v prostor;
– dokončanje investicije v letu 2000 ozi-

roma 2001, predložitev uporabnega dovo-
ljenja do konca leta 2000 oziroma 2001;

– delež lastnih sredstev;
– ocena pomembnosti iz lokalnega vidika;
– povprečna površina obstoječih športnih

objektov na prebivalca v lokalni skupnosti;
– vadbena površina in posodobitev opre-

me.
V primerih, da gre za nadaljevanje inve-

sticije, za katero so bila v preteklosti že
odobrena sredstva proračuna RS, bo sofi-
nanciranje možno le v primeru, da so po-
godbene obveznosti iz preteklosti v celoti
poravnane.

7. Postopek obravnave vlog
Pisne prijave pošljite do 20. septembra

1999 na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Sektor za šport, 1000 Ljubljana, Ce-
lovška 25, v zaprtih ovojnicah s pripisom
“Za investicije 2000”.

O izbiri predlogov bomo obvestili vse pri-
javitelje do 19. novembra 1999, o višini
razporejenih sredstev pa 60 dni po spreje-
mu državnega proračuna za leto 2000 ozi-
roma 2001.

Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in za katere bodo prijavitelji v rokih, dolo-
čenih v razpisu, zagotavljali potrebno doku-
mentacijo.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v

zvezi z razpisom dobite na Ministrstvu za
šolstvo in šport, Sektor za šport, Celovška
25, 1000 Ljubljana, tel. 321-848, pri Mojci
Plestenjak.

Vprašanja lahko zastavite tudi po elek-
tronski pošti na naslov: mojca.pleste-
njak@mss.edus.si.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Sektor za šport

Ob-9560
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
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(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike Slove-
nije objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za
posodobitev mejnih prehodov z

opremo za odkrivanje tihotapstva in
nezakonitega uvoza

Nabavo opreme, ki je namenjena Mini-
strstvu za finance, Carinski upravi Republi-
ke Slovenije, financira Evropska komisija iz
sredstev PHARE v okviru COP 97, projekt
»Krepitev carinske uprave«, št. SL-
9704.04.04/1.

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav članic
Evropske unije in iz držav, prejemnic sred-
stev programa PHARE, ki ponujajo blago iz
teh držav.

1. Predmet:
Sklop 1: 1 enota
Mobilni rentgenski sistem, ki se bo upo-

rabljal za hitre in učinkovite preglede tovo-
rov v tovornjakih, priklopnikih, kontejnerjih
in prenosnih sredstvih. Njegova mobilnost
omogoča delovanje sistema kjerkoli so ca-
rinske kontrole tovornjakov in prevoznih
sredstev potrebne. Kabina naj bo deljena v
oddelek za operaterja, shrambo in oddelek
za generator. Vse zahtevane komponente
sistema morajo biti pritrjene na transport-
nem vozilu.

Sklop 2: 4 enote
Naprava za tihotapski pregled, ki se bo

uporabljala za učinkovit in hiter pregled z
namenom odkrivanja skritih mamil, eksplo-
zivov, orožja in ostalo tihotapsko blago.

Sklop 3: 5 enot
Endoskop, večnamenska naprava za

pregled vozil, ladij in letal.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisano opremo v celoti ali za posame-
zen sklop. Ponudba mora veljati najmanj 90
dni od dneva določenega za oddajo po-
nudb. Ponujena oprema mora biti skladna z
opisom, ki je naveden v Tehničnih specifi-
kacijah.

Opremo je potrebno dobaviti v osmih
mesecih po podpisu pogodbe za sklop 1 in
treh mesecih po podpisu pogodbe za sklop
2 in 3 na lokacije, ki jih bo določila: Carin-
ska Uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska c. 130, 1523 Ljubljana, Slovenija, kon-
taktna oseba: Milan Bogatič.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe: 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 naj-
cenejše niti katerokoli od ponudb ali oddati
naročilo. Sklenitev pogodbe je odvisna od
odobritve finančnih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija:
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

A1. Navodilu ponudnikom za pogodbe
za dobave blaga;

A2. Posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe 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 informa-
cijo.)

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče dobiti brezplačno na
naslednjem naslovu: Carinska uprava Re-
publike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Bar-
bara Gašperlin, tel. +386/61 441 219, faks
+386/61 14 14 510.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji naslov
s priporočeno pošto, najkasneje 4 tedne po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Predložitev ponudb:
Ponudbe v zaprti kuverti morajo prispeti

najkasneje do dne 22. 9. 1999, do 9.ure
na naslov Carinska uprava Republike Slove-
nije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, Slo-
venija.

Ovojnic morajo biti jasno označene: “Ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb –
za razpis: Posodabljanje mejnih prehodov,
SL-9704.04.04/1.” Zapečatena krovna
ovojnica mora vsebovati ločene zaprte ovoj-
nice za posamezne sklope. Številka posa-
meznega SKLOPA (SKLOP št….) mora biti
označena samo na vsaki posamezni notranji
ovojnici.

Odpiranje ponudb bo javno, na istem
naslovu, dne 22. 9. 1999 ob 10. uri po
lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stavnik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

5. Informacijski sestanek: informacijski
sestanek bo 3. 9. 1999 ob 10. uri na Carin-
ski upravi Republike Slovenije, Šmartinska
c. 130, 1523 Ljubljana, Slovenija.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava

Republike Slovenije

Ob-9561
In accordance with Regulation on ratifi-

cation 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
refering to Law on Public Procurement, sec-
tion 9, paragraph 1 of article 55 (OG RS
24/97) and to Rules and Regulations for
procurement of public tenders, 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 Strengthening of
Border Posts to Fight Fraud and

Control Illegal Imports
Supply of equipment for the Ministry of

finance, Customs Administration of the Re-
public of Slovenia is financed by the Euro-
pean Commission from PHARE funds in the
framework of COP 1997, project »Strength-
ening of Customs Administration«, No.SL-
9704.04.04/1.

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the ben-
eficiary countries of the PHARE programme
who offer to supply goods originating from
those countries.

1. Subject:
LOT 1: 1 unit
Mobile X-Ray system will be used for

radiation inspection to evaluate quickly and
high efficiently the loads of trucks, trailers,
containers and transporters. Its mobility
should allow to operate the system at any
place, where customs controls of trucks or
transporters are required. The cabin should
be divided in an operator compartment, a
storage section and a generator compart-
ment. All required system components must
be fixed in the vehicle for transport.

LOT 2: 4 units
Contraband search system will be used

for effective and fast inspection to find con-
cealed drugs, explosives, weapons and all
other contraband.

LOT3: 5 units
Endoscope, a multy-purpose search sys-

tem for the inspection of vehicles, ships
and aircraft.

Any tenderer may tender for all the equip-
ment/goods or for separate lot(s). The ten-
derer is bound by his offer for a period of
90 days as from the final date for submis-
sion of tenders. The supplies tendered must
conform with the description set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered as fol-
lowing: for LOT 1 within 8 months, for LOT
2 and LOT 3 within 3 months after the con-
tract is signed to the locations as defined
by: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska c. 130, 1523 Ljubljana, Slove-
nia. Contact person: Mr. Milan Bogatič.

2. Procedure and Conditions of Con-
tract:

The supplier will be selected following
the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manu-
al, EU/97). The conditions of contract will
comply with the General Conditions for Sup-
ply 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.

3. 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 Sup-

ply 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 com-
plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Car-
inska uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska c. 130, 1523 Ljubljana, Slovenia, Con-
tact Person: Ms. Barbara Gašperlin,
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phone:+386/61 441 219, fax.:+386/61
14 14 510.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest four
weeks after publication of this announce-
ment in the Official Gazette RS.

4. Submission of tenders:
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at latest on 22.09.1999 at 9 a.m. at:
Carinska Uprava Republike Slovenije,
Šmartinska c. 130, 1523 Ljubljana, Slove-
nia. The envelope has to be clearly marked:
»Do not open before the tender opening
session; Invitation to tender for the supply
of the Equipment for Strengthening of Bor-
der Posts, No.: SL-9704.04.04/1«. The
sealed envelope should contain one or
more sealed sub-envelopes related to the
number of lots the tenderer tenders for. The
number of the LOT (LOT No…) should be
indicated only on each of the separate sub-
envelopes.

They will be opened in public session on
22. 9. 1999 at 10 a.m. local time at the
same address.

Only one tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the opening session.

5. Clarification meeting:
A Clarification meeting will be held on 3.

9. 1999 at 10.00 a.m. local time at Carins-
ka uprava Republike Slovenije, Šmartinska
c. 130, 1523 Ljubljana, Slovenia.

The Ministry of Finance
Customs Administration

of the Republic of Slovenia

Št. 264-18/98 Ob-9708
Na podlagi 7. člena pravilnika o progra-

mu usposabljanja za organizatorje, sprem-
ljevalce in voznike izrednih prevozov po jav-
nih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno
opravljenem programu usposabljanja in vo-
denju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogo-
jih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali
druga organizacija za izvajanja tega progra-
ma (Ur. l. RS, št. 50/99) Ministrstvo za
promet in zveze objavlja

javni razpis
za določitev pooblaščene organizacije

za izvajanje programov strokovnega
usposabljanja za organizatorje,

spremljevalce in voznike izrednih
cestnih prevozov ter nalog v zvezi s

preizkusom njihove strokovne
usposobljenosti

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje po-

nudb za določitev pooblaščene organiza-
cije za izvajanje programov usposabljanja
za organizatorje, spremljevalce in voznike
izrednih prevozov ter nalog v zvezi s preiz-
kusom njihove strokovne usposobljeno-
sti, določenih v pravilniku o programu us-
posabljanja za organizatorje, spremljeval-
ce in voznike izrednih prevozov po javnih
cestah, o obrazcu potrdila o uspešno
opravljenem programu usposabljanja in
vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o
pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraže-
valna ali druga organizacija za izvajanja
tega programa (v nadaljevanju: pravilnik),
za obdobje petih let.

Te naloge obsegajo:
a) izdelavo strokovnega gradiva za splo-

šen in poseben del programa usposablja-
nja ter povzetek predpisov, ki urejajo izva-
janje izrednih cestnih prevozov (3. in 4.
člen pravilnika ter drugi odstavek 7. člena
pravilnika),

b) administrativna opravila v zvezi z pri-
javami za strokovno usposabljanje in za
preizkus strokovne usposobljenosti, izdajo
potrdil o strokovni usposobljenosti ter vo-
denjem evidenc o izdanih potrdilih (9. in
12. člen, prvi odstavek 14. člena ter 19.
člen pravilnika),

c) izvajanje splošnega programa strokov-
nega usposabljanja (5. člen pravilnika),

d) izvajanje posebnega programa stro-
kovnega usposabljanja (5. člen pravilnika);

e) organiziranje preizkusov strokovne
usposobljenosti in izdaje kataloga vprašanj
(10. člen in prvi odstavek 14. člena pravil-
nika).

2. Pogoji razpisa
Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavi izobraževalna

organizacija ali druga organizacija ali pod-
jetniški izobraževalni center, ki izpolnjuje po-
goje iz 21. člena pravilnika.

Pooblastilo za izvajanje nalog iz prve toč-
ke bo dodeljeno za obdobje 5 let pod po-
goji, določenimi v prvem odstavku 16. čle-
na in v 22. členu pravilnika.

Posebni pogoji
Strokovno gradivo iz točke 1.a) mora

izbrani ponudnik najkasneje v roku mese-
ca in pol po prejemu obvestila o izbiri po-
slati v revizijo strokovni komisiji iz 8. člena
pravilnika ter ga nato v roku 14 dni na
njeno obrazloženo zahtevo dopolniti ali po-
praviti.

Izvajanje programov usposabljanja za or-
ganizatorje, spremljevalce in voznike izred-
nih prevozov se mora začeti najkasneje v
januarju 2000.

V primeru, da bo za strokovno uspo-
sabljanje po splošnem ali po posebnem
programu ali za preizkus strokovne uspo-
sobljenosti prijavljenih 30 ali več kandida-
tov iz iste regije, se mora njihovo izvajanje
organizirati v regijskem središču (Celje, No-
va Gorica, Novo mesto, Koper, Kranj, Ljub-
ljana, Maribor in Murska Sobota) ali njego-
vi bližini.

3. Ocenjena vrednost nalog
Stroški strokovnega usposabljanja in

preizkusa strokovne usposobljenosti so
ocenjeni v skladu z določbo drugega od-
stavka 14. člena pravilnika in znašajo na
posameznega kandidata:

– za naloge pod točko a) iz prve točke
tega razpisa: 7.200 SIT,

– za naloge pod točko b) iz prve točke
tega razpisa: 2.000 SIT,

– za naloge pod točko c) iz prve točke
tega razpisa: 19.600 SIT,

– za naloge pod točko d) iz prve točke
tega razpisa: 12.800 SIT,

– za naloge pod točko e) iz prve točke
tega razpisa:

– katalog vprašanj: 1.500 SIT,
– preizkus znanja: 4.500 SIT.

Cena strokovnega usposabljanja za voz-
nika ali spremljevalca izrednega prevoza je
ocenjena na 28.800 SIT, za organizatorja
izrednega prevoza pa na 41.600 SIT.

Cena preizkusa strokovne usposoblje-
nosti je ocenjena na 6.000 SIT.

V stroških preizkusa znanja oziroma v
ocenjeni ceni na kandidata za voznika,
spremljevalca in organizatorja izrednega
prevoza je vključeno plačilo dela predsed-
nika komisije za preizkus strokovne uspo-
sobljenosti v višini 20.000 SIT, plačilo čla-
na komisije v višini 15.000 SIT ter plačilo
pregleda in ocene nalog kandidatov v višini
1.000 SIT po nalogi.

V ocenjeni vrednosti niso vključeni stroš-
ki prevoza, nočitev ali drugih stroškov kan-
didata v zvezi z udeležbo na strokovnem
usposabljanju ali preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti. Prav tako ni upoštevan davek
na dodano vrednost.

Število kandidatov v času do prepisane-
ga roka za pridobitev potrdila o strokovni
usposobljenosti (23. člen pravilnika) je oce-
njeno na 400 kandidatov.

4. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 20.

in 21. člena pravilnika,
– predlog cene strokovnega usposablja-

nja in preizkusa strokovne usposobljenosti
za voznika izrednega prevoza, spremljeval-
ca izrednega prevoza in organizatorja izred-
nega prevoza,

– posebej izkazan znesek plačila za
predsednika in člana komisije za preizkus
strokovne usposobljenosti ter za pregled in
oceno posamezne naloge,

– seznam predavateljev z njihovimi refe-
rencami,

– izjava o spoštovanju posebnih pogojev
iz 2. točke razpisa,

– podrobnejša vsebinska zasnova stro-
kovnega gradiva za splošen in poseben del
programa usposabljanja.

5. Merila za izbor ponudnika in teža me-
ril

– cena strokovnega usposabljanja in
preizkusa strokovne usposobljenosti za voz-
nika, spremljevalca in organizatorja izred-
nega prevoza (brez davka na dodano vred-
nost) (70%);

– reference organizacije in predavateljev
(20%),

– podrobnejša vsebinska zasnova stro-
kovnega gradiva (9%)

– posebne ugodnosti ponudnika (malica
in napitek za kandidate v času strokovnega
usposabljanja) (1%).

Merilo iz prve alinene se ocenjuje s
faktorjem razmerja med ocenjeno ceno in
ponudbeno ceno posameznega ponudni-
ka.

Merili iz druge in tretje alinee se ocenju-
je s faktorjem 1 (zelo dobro), 0,7 (dobro),
0,4 (zadovoljivo) in 0,0 (nezadovoljivo).

Merilo iz zadnje alinee se ocenjuje s fak-
torjem 1,0 ob vključitvi malice in napitka v
ceno, v nasprotnem primeru pa s faktorjem
0,0.

6. Razpisna dokumentacija
Pravilnik o programu usposabljanja za

organizatorje, spremljevalce in voznike
izrednih prevozov po javnih cestah, o obraz-
cu potrdila o uspešno opravljenem progra-
mu usposabljanja in vodenju evidenc o izda-
nih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpol-
njevati izobraževalna ali druga organizacija
za izvajanja tega programa (Ur. l. RS, št.
50/99).
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7. Rok za oddajo ponudb
Pisne ponudbe z zahtevano dokumenta-

cijo in oznako na zaprti kuverti “Ne odpiraj –
ponudba za strokovno usposabljanje izva-
jalcev izrednih prevozov” morajo prispeti s
sprejemno pisarno Ministrstva za promet in
zveze, Langusova 4, 1000 Ljubljana, najka-
sneje do vključno petka, 17. septembra
1999 do 12. ure, ne glede na način preno-
sa pošiljke.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo v sredo, 22. sep-

tembra 1999 ob 10. uri, na sedežu Mini-
strstva za promet in zveze, Langusova 4,
1000 Ljubljana, v 7. nadstropju.

Komisija, določena od ministra za pro-
met in zveze, nepravočasnih in nepravilno
opremljenih ponudb ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

Javni razpis uspe, če sta do roka, dolo-
čenega v razpisu, ponudbo pravočasno in
pravilno vložila najmanj dva ponudnika ozi-
roma če po vsebinski ocenitvi ponudb osta-
ne najmanj ena popolna vloga, ki zadovolji
zahtevanim pogojem razpisa.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje do 5. oktobra 1999.

Izbrani ponudnik bo za pooblaščeno or-
ganizacijo za izvajanje programov usposab-
ljanja za organizatorje, spremljevalce in voz-
nike izrednih prevozov ter nalog v zvezi s
preizkusom njihove strokovne usposoblje-
nosti določen z odredbo ministra za promet
in zveze.

RS, Ministrstvo za promet in zveze

Št. 324-14/99 Ob-9716
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 13.
člena pravilnika o medu (Uradni list RS,
št.30/99) in 3. člena pravilnika o kriterijih
za imenovanje organizacij za preskušanje
(Uradni list RS, št. 64/99)

javni natečaj
za imenovanje organizacije za

preskušanje medu
I. Predmet natečaja
1. Predmet natečaja je imenovanje or-

ganizacije, ki bo v primeru inšpekcijskega
nadzora oziroma spora opravljala analize
medu po določilu 13. člena pravilnika o
medu. Imenovani organizaciji bo dodeljeno
imenovanje za opravljanje analiz.

2. Upravičenci do imenovanja po tem na-
tečaju so pravne osebe, ki izpolnjujejo po-
goje, določene v 5. in 7.členu pravilnika o
kriterijih za imenovanje organizacij za pre-
skušanje (Uradni list RS, št. 64/99).

Pogoji za imenovanje so:
– da ima akreditacijo nacionalne akre-

ditacijske službe o usklajenosti s splošni-
mi kriteriji za delo preskusnih laboratori-
jev, določenih v standardu SIST EN
45001 oziroma je v postopku pridobitve
akreditacije;

– da sodeluje v medlaboratorijskih pri-
merjalnih preskusih;

– biti mora registrirana za opravljanje te
dejavnosti;

– biti mora nepristranska, neodvisna in
poštena;

– biti mora tehnično usposobljena in ime-
ti mora ustrezno opremo;

– imeti mora osebje z ustrezno strokov-
no izobrazbo ter skrbeti za stalno izobraže-
vanje zaposlenih;

– uporabljati mora mednarodno prizna-
ne (standarde, referenčne itd.) in/ali ustrez-
no validirane metode (selektivnost, speci-
fičnost, območje merjenja, linearnost, mejo
zaznavnosti, mejo določevanja, merilna ne-
gotovost, ponovljivost, obnovljivost, toč-
nost);

– drugi predpisani kriteriji.
3. Vlogo za imenovanje z vsemi zahteva-

nimi prilogami je treba poslati najkasneje do
vključno 28. 8. 1999 na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj – javni
natečaj – imenovanje organizacij za presku-
šanje medu”.

4. Vloge bo pregledala in ocenila nate-
čajna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter svoje ugotovitve posredovala mi-
nistru. Komisija lahko k delu pritegne us-
treznega izvedenca.

5. Prepozne vloge bodo zavržene, neu-
temeljene pa zavrnjene.

6. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega na-
tečaja obveščeni pisno s sklepom ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7. Izbrana bo tista organizacija, ki bo do-
segla največje število točk.

8. Izbrani organizaciji bo minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelil
imenovanje za izvajanje analiz medu v pri-
meru inšpekcijskega nadzora oziroma
spora.

II. Vsebina zahtevka
Vloga za imenovanje vsebuje:
– izpolnjeno natečajno dokumentacijo

(od 0 do 10 točk),
– dokazilo o začetku postopka akredita-

cije ali da le-to že ima (od 0 do 5 točk),
– dokazila o strokovnih referencah na

področju čebelarstva in medu (od 0 do 10
točk) .

III. Informacije
Natečajno dokumentacijo in vse infor-

macije v zvezi z javnim natečajem se lahko
dobijo v Sektorju za prehrano, tel.
061/178-90-14 (Nadja Dekleva), vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 324-16/99 Ob-9719
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 7. čle-
na pravilnika o oljčnem olju (Uradni list RS,
št. 30/99) in 3. člena pravilnika o kriterijih
za imenovanje organizacij za preskušanje
(Uradni list RS, št. 64/99)

javni natečaj
za imenovanje organizacije za

preskušanje oljčnega olja
I. Predmet natečaja
1. Predmet natečaja je imenovanje or-

ganizacije, ki bo v primeru inšpekcijskega
nadzora oziroma spora opravljala analize
oljčnega olja po določilih 7. člena pravilni-
ka o oljčnem olju. Imenovani organizaciji
bo dodeljeno imenovanje za opravljanje
analiz.

2. Upravičenci do imenovanja po tem na-
tečaju so pravne osebe, ki izpolnjujejo po-
goje, določene v 5. in 7.členu pravilnika o
kriterijih za imenovanje organizacij za pre-
skušanje (Uradni list RS, št. 64/99).

Pogoji za imenovanje so:
– da ima akreditacijo nacionalne akre-

ditacijske službe o usklajenosti s splošni-
mi kriteriji za delo preskusnih laboratori-
jev, določenih v standardu SIST EN
45001 oziroma je v postopku pridobitve
akreditacije;

– da sodeluje v medlaboratorijskih pri-
merjalnih preskusih;

– biti mora registrirana za opravljanje te
dejavnosti;

– biti mora nepristranska, neodvisna in
poštena;

– biti mora tehnično usposobljena in ime-
ti mora ustrezno opremo;

– imeti mora osebje z ustrezno strokov-
no izobrazbo ter skrbeti za stalno izobraže-
vanje zaposlenih;

– uporabljati mora mednarodno prizna-
ne (standarde, referenčne itd.) in/ali ustrez-
no validirane metode (selektivnost, speci-
fičnost, območje merjenja, linearnost, mejo
zaznavnosti, mejo določevanja, merilna ne-
gotovost, ponovljivost, obnovljivost, toč-
nost);

– drugi predpisani kriteriji.
3. Vlogo za imenovanje z vsemi zahteva-

nimi prilogami je treba poslati najkasneje do
vključno 28.08.1999 na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj – javni
natečaj – imenovanje organizacij za presku-
šanje oljčnega olja”.

4. Vloge bo pregledala in ocenila nate-
čajna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter svoje ugotovitve posredovala mi-
nistru. Komisija lahko k delu pritegne us-
treznega izvedenca.

5. Prepozne vloge bodo zavržene, neu-
temeljene pa zavrnjene.

6. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega
natečaja obveščeni pisno s sklepom mini-
stra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no.

7. Izbrana bo tista organizacija, ki bo do-
segla največje število točk.

8. Izbrani organizaciji bo minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano podelil ime-
novanje za izvajanje analiz oljčnega olja v
primeru inšpekcijskega nadzora oziroma
spora.

II. Vsebina zahtevka
Vloga za imenovanje vsebuje:
– izpolnjeno natečajno dokumentacijo

(od 0 do 10 točk),
– dokazilo o začetku postopka akredita-

cije ali da le-to že ima(od 0 do 5 točk),
– dokazila o strokovnih referencah na

področju oljkarstva in oljčnega olja (od 0 do
10 točk).

III. Informacije
Natečajno dokumentacijo in vse infor-

macije v zvezi z javnim natečajem se lahko
dobijo v Sektorju za prehrano, tel.
061/178-90-14 (Nadja Dekleva), vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 324-15/99 Ob-9722
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 20.
člena pravilnika o pivu (Uradni list RS,
št.48/99) in 3. člena pravilnika o kriterijih
za imenovanje organizacij za preskušanje
(Uradni list RS, št. 64/99)

javni natečaj
za imenovanje organizacije za

preskušanje piva
I. Predmet natečaja
1. Predmet natečaja je imenovanje or-

ganizacije, ki bo v primeru inšpekcijskega
nadzora oziroma spora opravljala analize pi-
va po določilih 20. člena pravilnika o pivu.
Imenovani organizaciji bo dodeljeno imeno-
vanje za opravljanje analiz.

2. Upravičenci do imenovanja po tem na-
tečaju so pravne osebe, ki izpolnjujejo po-
goje, določene v 5. in 7.členu pravilnika o
kriterijih za imenovanje organizacij za pre-
skušanje (Uradni list RS, št. 64/99).

Pogoji za imenovanje so:
– da ima akreditacijo nacionalne akredi-

tacijske službe o usklajenosti s splošnimi
kriteriji za delo preskusnih laboratorijev, do-
ločenih v standardu SIST EN 45001 oziro-
ma je v postopku pridobitve akreditacije;

– da sodeluje v medlaboratorijskih pri-
merjalnih preskusih;

– biti mora registrirana za opravljanje te
dejavnosti;

– biti mora nepristranska, neodvisna in
poštena;

– biti mora tehnično usposobljena in ime-
ti mora ustrezno opremo;

– imeti mora osebje z ustrezno strokov-
no izobrazbo ter skrbeti za stalno izobraže-
vanje zaposlenih;

– uporabljati mora mednarodno prizna-
ne (standarde, referenčne itd.) in/ali ustrez-
no validirane metode (selektivnost, speci-
fičnost, območje merjenja, linearnost, mejo
zaznavnosti, mejo določevanja, merilna ne-
gotovost, ponovljivost, obnovljivost, toč-
nost);

– drugi predpisani kriteriji.
3. Vlogo za imenovanje z vsemi zahteva-

nimi prilogami je treba poslati najkasneje do
vključno 28. 8. 1999 na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana, s pripisom: “Ne odpiraj – javni
natečaj – imenovanje organizacij za presku-
šanje piva”.

4. Vloge bo pregledala in ocenila nate-
čajna komisija, ki jo za ta namen imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter svoje ugotovitve posredovala mi-
nistru. Komisija lahko k delu pritegne us-
treznega izvedenca.

5. Prepozne vloge bodo zavržene, neu-
temeljene pa zavrnjene.

6. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega na-
tečaja obveščeni pisno s sklepom ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7. Izbrana bo tista organizacija, ki bo do-
segla največje število točk.

8. Izbrani organizaciji bo minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelil
imenovanje za izvajanje analiz piva v pri-
meru inšpekcijskega nadzora oziroma
spora.

II. Vsebina zahtevka
Vloga za imenovanje vsebuje:
– izpolnjeno natečajno dokumentacijo

(od 0 do 10 točk),
– dokazilo o začetku postopka akredita-

cije ali da le-to že ima(od 0 do 5 točk),
– dokazila o strokovnih referencah na

področju hmeljarstva in pivovarstva (od 0
do 10 točk).

III. Informacije
Natečajno dokumentacijo in vse infor-

macije v zvezi z javnim natečajem se lahko
dobijo v Sektorju za prehrano, tel.
061/178-90-14 (Nadja Dekleva), vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 402-165/99 Ob-9764
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št.
9/99, 11/99, 12/99 – popravek, 16/99,
22/99, 34/99, 36/99, 40/99 in 59/99)

javni razpis
za sofinanciranje priprave

dokumentacije in registracijo
kmetijskih pridelkov in živil z označbo
porekla blaga, promocijo kmetijskih
pridelkov in živil z označbo porekla

blaga, projekte organizirane prodaje
kmetijskih pridelkov in živil z označbo

porekla blaga ter za sofinanciranje
kontrole in optimizacije kmetijskih
pridelkov in živil z označbo porekla

blaga (proračunska postavka 4099 –
ustanovitev organizacije za trženje

kmetijskih in živilskih proizvodov ter
blagovne znamke) v skupni višini

sredstev do 15,000.000 SIT
1. Sredstva so namenjena:
A) za sofinanciranje priprave dokumen-

tacije in registracijo kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga;

B) za promocijo kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga ter projekte
organizirane prodaje kmetijskih pridelkov in
živil z označbo porekla blaga;

C) sofinanciranje kontrole in optimizaci-
je kmetijskih pridelkov in živil z označbo
porekla blaga.

2. a) Vloga za namen pod točko A mora
vsebovati:

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– ime kmetijskega pridelka ali živila, ki
ga želijo zaščititi z označbo porekla blaga;

– kratek opis vsebine in pomena označ-
be porekla blaga za kmetijski pridelek ali
živilo;

– ime institucije in strokovnjakov, ki bo-
do izdelali posamezne projekte;

– navedbo dokumentacije za katero
upravičenec prosi za razpisana sredstva

– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– rok do katerega bo projekt končan.
b) Dokumentacija, ki je predmet sofinan-

ciranja pod točko A, je naslednja:
– tehnološke osnove, po katerih se iz-

delek izdeluje in ki zagotavljajo konstantno

in prepoznavno kakovost ter zagotavljajo
možnost kontrole; opis surovine ter določi-
tev značilnih fizikalnih, kemičnih, mikrobio-
loških in organoleptičnih značilnosti;

– pravilnik o označevanju in rabi označ-
be porekla blaga ter načinu kontrole kako-
vosti;

– registracijo kmetijskega pridelka ali ži-
vila z označbo porekla blaga pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Urad za intelek-
tualno lastnino.

3. a) Vloga za namen pod točko B mora
vsebovati:

– ime in opis kmetijskega pridelka ali ži-
vila z označbo porekla blaga;

– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za
razpisana sredstva;

– dokazilo o registrirani označbi porekla
blaga za kmetijske pridelke in živila;

– naziv institucije, ki bo izdelala posa-
mezne projekte;

– namen projekta;
– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja;
– rok do katerega bo projekt končan.
b) Za promocijo blaga in projekte orga-

nizirane prodaje kmetijskih pridelkov in živil
z označbo porekla pod točko B se štejejo:

– analiza trženja kmetijskega pridelka ali
živila z označbo porekla blaga in načini pro-
mocije;

– priprava promocijskega gradiva;
– nastopi na sejmih.
4. a) Vloga za namen pod točko C mora

vsebovati:
– ime in opis kmetijskega pridelka ali ži-

vila z označbo porekla blaga;
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– dokazilo o registrirani označbi porekla

blaga za kmetijske pridelke in živila;
– naziv institucije in imena strokovnjakov,

ki bodo vršili ocenjevanje, vzorčenje in ana-
lize;

– program vzorčenja, ocenjevanja in
analiziranja;

– namen projekta;
– višina zaprošenih sredstev;
– delež sofinanciranja.
b) Sredstva pod C so namenjena za:
– sofinanciranje plačil vzorčenja, ocenje-

vanja, preverjanja skladnosti s predpisanimi
zahtevami in optimizacija proizvodnje.

5. Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno in kakovostno pripravljeni

projekti (1–10 točk);
– projekti, ki združujejo interes čim več-

jega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja) (1–15 točk);

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (1–10
točk).

Projekti bodo sofinancirani največ do
80% celotne vrednosti .

6. Na razpis se lahko javijo društva, gos-
podarska interesna združenja in zadruge, ki
opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali tr-
govinsko dejavnost oziroma storitve za kme-
tijstvo s sedežem v Republiki Sloveniji. Če
vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec je dolžan
priložiti pooblastilo da vlaga vlogo v imenu
in za račun upravičenca.

Upravičenci so dolžni priložiti vlogi tudi do-
kazilo o registraciji, staro največ 2 meseca.
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7. Dodatni pogoji in informacije: pisne
vloge za razpis se pošljejo na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56, 58, 1000 Ljubljana v zaprtih
ovojnicah na katerih je označeno “Ne od-
piraj – javni razpis za označbo porekla” z
navedbo točke za katero se prijavljajo (A,
B ali C). Upoštevali bomo vloge, ki bodo
prispele na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano vključno do 15. 10.
1999.

8. Prepozno prispele in nepopolne vlo-
ge bodo zavržene, neutemeljene pa zavr-
njene.

Javno odpiranje vlog bo 19. 10. 1999
ob 10. uri, v sobi 627 Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58 v Ljubljani. Vloge bo pregledala in
ocenila komisija, ki jo imenuje minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo ime-
le vloge z večjim številom točk.

9. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog s pi-
snim sklepom ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

10. Dodatne informacije o razpisu po-
sreduje Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel. 061
178-90-26.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 321-01-40/99 Ob-9824
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 1.
člena uredbe o uvedbi finančnih interven-
cij 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, 40/99,
59/99 in 61/99)

javni razpis
za zbiranje ponudb programov

pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov:

A) izdelavo in izvedbo projektov pospe-
ševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil-
skih proizvodov;

B) promocijo kmetijstva in živilstva na sej-
mih doma in v tujini.

I. Predmet razpisa:
A) Sofinanciranje izdelave in izvedbe pro-

jektov pospeševanja prodaje kmetijskih in
živilskih proizvodov slovenskega porekla do-
ma in v tujini do skupne višine 47,000.000
SIT, proračunska postavka 1473 (skupni na-
meni: pospeševanje prodaje kmetijskih pri-
delkov – podpora).

Sredstva so namenjena:
– uvajanju in razvoju blagovnih znamk,
– pospeševanju prodaje novih, special-

nih proizvodov in proizvodov višje kakovo-
sti,

– projektom vzpostavitve organizirane
prodaje kmetijskih proizvodov.

Pri izbiri bodo imeli prednost:
– strokovno kakovostno pripravljeni pro-

jekti (elementi: analiza problema, cilj pro-
jekta, metode in ukrepi za dosego cilja, pri-
čakovani učinki projekta na dohodkovni po-
ložaj kmetijskih pridelovalcev in živilsko pre-
delovalnih podjetij, reference prijavitelja,

usklajenost s cilji strategije razvoja sloven-
skega kmetijstva),

– projekti, ki združujejo interes čim več-
jega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (prednost imajo
projekti nacionalnega značaja),

– projekti uvajanja in razvijanja skupin-
skih blagovnih znamk (prednosti imajo pro-
jekti nacionalnega značaja),

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov sofinanciranja.

Projekti bodo sofinancirani največ do
35% celotne vrednosti.

B) Sofinanciranje izdelave in izvedbe pro-
jekta promocije slovenskega kmetijstva in
živilstva na sejmih doma in v tujini v skupni
višini do 47,000.000 SIT, proračunska po-
stavka 1473 (skupni nameni: pospeševanje
prodaje kmetijskih pridelkov – podpora).

Pri izbiri bodo imeli prednost:
– projekti za promocijo slovenskega

kmetijstva in živilstva (proizvodnje, predela-
ve, javnih služb) na večjih sejmih doma in v
tujini, ki zagotavlja njuno čim širšo predsta-
vitev,

– projekti za skupen nastop prideloval-
cev oziroma proizvajalcev določene pa-
noge,

– projekti, ki bodo skladni s cilji strategi-
je razvoja slovenskega kmetijstva (Poroče-
valec DZ, št. 9/93 in 15/93),

– z večjim deležem lastnih sredstev.
II. Splošni pogoji
Upravičenci do sredstev po tem razpisu

so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kme-
tijsko, ribiško, živilsko in trgovinsko dejav-
nost oziroma storitve za kmetijstvo s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma
v njihovem imenu in za njihov račun poob-
laščene pravne osebe, ki se ukvarjajo s pro-
mocijo oziroma projekti pospeševanja pro-
daje.

III. Posebni pogoji in informacije
Prijave se morajo nanašati na vsako

posamezno razpisano področje posebej
(A, B).

Pisne vloge za razpis za namen pod A z
oznako »Ne odpiraj – za javni razpis Pospe-
ševanje prodaje – projekti« oziroma za na-
men pod B »Ne odpiraj – za javni razpis
Pospeševanje prodaje – promocije« pošlji-
te v zaprtih ovojnicah na naslov Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska 56, 58, Ljubljana. Upoštevali bomo
vloge, ki prispejo na Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano do vključno 10.
septembra 1999.

Odpiranje ponudb bo 14. septembra
1999 ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56, 58, Ljubljana. Vloge bo pregledala
in najboljše ponudnike izbrala komisija, ki jo
imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Nepopolne in prepozno prispele vloge
se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Vlo-
ga je nepopolna tudi, če upravičenec, ki je
kmetijsko gospodarstvo, do 15. junija 1999
ni vložil obrazca »Podatki o kmetijskem gos-
podarstvu«.

Če bo vrednost vlog presegala skupen
znesek razpoložljivih sredstev določen v raz-
pisu, bodo imele pri razpisu prednost vlo-
ge, ki izpolnjujejo čim več prednostnih kri-
terijev.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dodatne informacije, v zvezi z razpisom,
lahko dobite vsak delovni dan od 9. do 10.
ure na tel. 061/178-91-08.

IV. Vsebina zahtevka
1. Vloga mora vsebovati naslednje ele-

mente:
a) podatki o upravičencu: naziv firme za

pravne osebe, ROS, davčno številko in njen
sedež oziroma za fizične osebe ime in prii-
mek, ter naslov z enotno matično številko
občana, davčno številko, ter za vse celotno
številko žiro računa, tekočega računa ali
številko hranilne knjižice, ime pooblaščene-
ga zastopnika;

b) projekt, ki obsega:
– opredelitev ciljev,
– program aktivnosti,
– finančni načrt z viri financiranja, kjer

mora biti posebej naveden pričakovani de-
lež MKGP,

– terminski plan izvedbe z dinamiko
stroškov po mesecih,

– prikaz deležev sofinanciranja,
– pričakovani rezultati in njihov pomen

za resorno strategijo razvoja,
2. Vlogi mora biti priloženo:
– dokazilo o registraciji upravičenca z

vsemi prilogami, staro največ 3 mesece za
pravne osebe oziroma pogodba o sodelo-
vanju ali dokazilo o obliki organiziranosti;
pogodbi o sodelovanju mora biti priložena
navedba, kdo je zastopnik ter številka žiro
računa, na katerega bi se nakazala sredstva
v primeru dodelitve le-teh;

– pooblastilo izvajalcu za izdelavo pro-
jekta, ter dokazilo o registraciji dejavnosti
izvajalca,

– pooblastilo za vložitev zahtevka, če vla-
gatelj ni hkrati upravičenec do sredstev.

3. Upravičenci, ki niso kmetijsko gospo-
darstvo morajo vlogi priložiti tudi smiselno
izpolnjen obrazec »Podatki o kmetijskem
gospodarstvu« iz 6. člena uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999.

RS, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-9545
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-

gorje ob Savi, Garancijski sklad (v nadalje-
vanju: GS) v sodelovanju z Banko Zasavje,
d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke objavljata

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za

dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v Občini Zagorje

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
400,000.000 SIT, za katere bo GS dode-
ljeval garancije v višini 50% skupne vredno-
sti kreditov, kar znaša 200,000.000 SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
A. Krediti za razvoj gospodarstva v Obči-

ni Zagorje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.
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Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-9562
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: Osnovna šola Vuzenica, Mla-
dinska ulica 3, 2367 Vuzenica.

Predmet prodaje: 86 rednih delnic Ko-
roške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
30.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z dolo-
čili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec

– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let, v skladu z namenom kredita.

– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.

– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 4,8% +TOM,
– od 4 do 10 let: 5% +TOM,
– od 11 do 15 let: 5,5% +TOM.

– Prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev.

– Prosilec zavaruje prejeti kredit z ga-
rancijo sklada in v skladu s pogoji banke.

– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih
delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v Občini Zagorje.

– Za kredite višje od 10,000.000 SIT
bo potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10,000.000 SIT bo predpi-
sana vloga za kredit in garancijo.

B. Krediti za razvoj gospodarstva v Obči-
ni Zagorje s prezaposlitvijo delavcev RZVZ
ali Zavoda za zaposlovanje

– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

– Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let, v skladu z namenom kredita.

– Moratorij za vračanje kredita znaša od
6 mesecev do 2 leti.

– Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 3,7% +TOM,
– od 4 do 10 let: 4% +TOM,
– od 11 do 15 let: 4,5% +TOM.

– Prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev.

– Prosilec zavaruje prejeti kredit z ga-
rancijo sklada in v skladu s pogoji banke.

– Ko investitor prezaposli delavca RZVZ
in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca,
da je zaposlitev za nedoločen čas, se kre-
ditojemalcu prizna premija v višini 868.000
SIT oziroma v večkratniku, glede na število
prezaposlitev. V primeru, da ni mogoče
prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifika-
cijske neustreznosti teh delavcev in kredi-
tojemalec zaposli brezposelno osebo, ki je
na čakalni listi na Republiškem zavodu za
zaposlovanje, se kreditojemalcu prizna pre-
mija v višini 434.000 SIT oziroma v več-
kratniku, glede na število prezaposlitev.
Realizacija zaposlitve se dokaže z M1/M2
obrazcem. Skupna višina vseh premij, ki
jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne
sme preseči 10% vrednosti prejetega kre-
dita.

– Krediti so namenjeni ustvarjanju no-
vih delovnih mest in splošnemu razvoju
okolja. Kreditojemalec oziroma investitor
ne bo omejen glede na sedež podjetja,
bistveno je, da se bodo nova delovna
mesta odpirala v lokalnem okolju oziro-
ma, da se bo dejavnost odvijala v Občini
Zagorje.

– Za kredite višje od 10,000.000 SIT
bo potrebno predložiti investicijski načrt, za
kredite nižje od 10,000.000 SIT bo predpi-
sana vloga za kredit in garancijo.

2.2. Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kre-

dita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

– Prosilec zavaruje prejeto garancijo GS
z različnimi oblikami zavarovanja, v odvisno-
sti od stopnje rizičnosti projekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemljiš-
ča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednji pogoj:

– imajo sedež dejavnosti na območju
Občine Zagorje ob Savi.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta,
– prezaposlitev rudniških delavcev.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tu-
jih trgih, odpiranje novih delovnih mest, kon-
kurenčnost),

– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),

– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo

v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes,

– prezaposlili več delavcev RZVZ ali za-
voda.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancija je razvidna iz obrazca: Vloga za do-
delitev kredita in garancije, ki ga lahko pro-
silci dobijo na Regionalnem centru za raz-
voj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage
35b.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 35b.

Stroški obdelave posamezne vloge
znašajo 10.000 SIT in jih je potrebno po-
ravnati ob predaji izpolnjene vloge za do-
delitev kredita in garancije in investicij-
skega načrta.

Obravnavale se bodo le vloge, oddane
na izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev. GS bo
javno objavil datum porabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:

– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi GS in banke enkrat
mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

GS bo pisno seznanil prosilca z odloči-
tvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na vseh mestih, našte-
tih v 6. točki tega razpisa.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-9558
Na podlagi 465. člena ZGD obvešča-

mo, da je Minervo, družba pooblaščenka,
d.d., 1000 Ljubljana, Dimičeva 14, dne 27.
7. 1999 pridobila 211.470 navadnih delnic
oziroma 42,71 odstotkov delnic Minervo,
podjetje za miniranje, eksploatacijo rudnin,
vrtanje in opremo, d.d., 1000 Ljubljana, Di-
mičeva 14.

Minervo, d.d.
začasna uprava

Reven Vojko



Stran 4184 / Št. 65-66 / 13. 8. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-9564
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah direktor družbe Gradis-
Consult Ljubljana, d.o.o., s sedežem v Ljub-
ljani, Šmartinska 134/a, vpisane v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod
št. reg. vložka 061/11136600 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

22. 7. 1999.
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih

233,459.000 SIT zmanjša za 93,459.000
SIT na 140,000.000 SIT.

Direktor družbe Gradis-Consult Ljublja-
na, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Šmartin-
ska 134/a, poziva upnike, da se skladno s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah, zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem kapitala.

Gradis-Consult Ljubljana, d.o.o.

Ob-9732
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Križev-
ske opekarne, d.o.o., Boreci 49, Križevci
pri Ljutomeru, objavlja

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 Križevske opekarne, d.o.o.,
Boreci 49 in izjavijo ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Križevske opekarne, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-9548
Na podlagi 21. člena statuta delniške

družbe ABC Group družba pooblaščenka,
d.d., Murska Sobota, Lendavska 11, upra-
va družbe sklicuje delničarje na

prvo sejo skupščine
družbe ABC Group, družba

pooblaščenka, d.d., M. Sobota,
Lendavska 11

15. 9. 1999 ob 12. uri v prostorih ABC
Pomurke International Mednarodna trgovi-
na, d.d., Lendavska 11, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Sprejetje poročila o poslovanju druž-

be ABC Group za leto 1998 z mnenjem
revizirja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe ABC Group
za leto 1998.

4. Obravnavanje in odločanje o delitvi
čistega dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
predlog mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1998 s predlo-
ženim besedilom.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta po predlogu začasnega nadzor-
nega sveta.

6. Imenovanje revizorja za leto 1999 in
leto 2000.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta družbe.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Murski Soboti, Lendavska 11, prijavijo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Neposredno
ob prihodu na skupščino pa se naj udele-
ženci skupščine prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost. Gradi-
vo za skupščino je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave. Če skupščina ob napove-
dani uri ne bo skelpčna, se skupščina zopet
sestane po preteku ene ure. V tem primeru
je skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

ABC Group
uprava družbe - direktor

Št. 185 Ob-9549
Uprava družbe Opekarna Novo mesto,

d.d., Zalog 21, Novo mesto vabi delničarje
na izredno

sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto, d.d.,
dne 16. septembra 1999, ob 12. uri na

sedežu podjetja Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Dopolnitev dejavnosti podjetja.
Predlog sklepa: v statutu družbe se v

točki C. dejavnost družbe doda naslednje
alineje:

– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik

– A/01.132 Sadjarstvo
– A/01.25 Reja drugih živali
– A/01.30 Mešano kmetijstvo
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje par-

kov, vrtov in zelenih športnih površin
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko

predelavo
4. Vprešanja in pobude delničarjev.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec

mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu druž-
be pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev.

Celoviti predlog sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Rešetič
Marti vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh
od prejema tega vabila svoje pripombe
ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene
predloge pisno sporočijo upravi. Uprava
in nadzorni svet bosta o utemeljenih pred-
logih sprejela svoja stališča in bosta o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12
dni po sklicu skupščine obvestila imen-
ske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Opekarna Novo mesto, d.d.
uprava družbe

Št. 87/99 Ob-9550
Na podlagi 40. člena statuta družbe

SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., upra-
va sklicuje

3. redno sejo skupščine
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11

ki bo dne 21. 9. 1999 ob 9. uri v Stekle-
ni dvorani poslovne stavbe Slovenskih že-
leznic, d.d., v Ljubljani, Kolodvorska 11, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.

Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat.

Izvoli se dva preštevalca glasov:
1) Marija Jenko
2) Branko Cerkvenik
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1998 v
predloženem besedilu z mnenjem revizor-
ja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitve in delitvi
dobička za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 2,847.912,32 SIT se deli na :

•  nerazporejeni dobiček v višini
2,847.912,32 SIT

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Pricewaterhousecoo-
pers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda so vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisane v delniško knjigo, nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošemo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidence in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupš-
čina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

SŽ-Železniška tiskarna, d.d., Ljubljana
uprava:

Herbert Jeglič

Št. 35/99 Ob-9576
Na podlagi 14. člena statuta družbe No-

votehna, trgovina in storitve, d.d., Kočevar-
jeva 7, Novo mesto, začasna uprava družbe
vabi delničarje na

2. sejo skupščine
družbe Novotehna, trgovina in storitve,

d.d., Kočevarjeva 7, Novo mesto,
ki bo v torek 14. 9. 1999 ob 11. uri, v

sejni sobi uprave na Kočevarjevi 7 v Novem
mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Brigito Primažič. Skupščini bo
prisostvovala notarka Marta Malič.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe v
letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme letno poročilo družbe za leto
1998 v predlaganem besedilu.

4. Pokrivanje izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-

lep, da se ugotovljena izguba iz leta 1998
pokriva v breme poslovnega izida v nasled-
njih petih letih.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 1999 imenuje revizijska hiša Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo na sedežu druž-

be na Kočevarjevi 7 v Novem mestu in so
vpisani v delniško knjigo na dan seje skupš-
čine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak dan od 10. do 13.
ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Novotehna, trgovina in storitve, d.d.
uprava

Št. 152/99 Ob-9577
Uprava družbe Avtotehna, d.d., na pod-

lagi 59. člena statuta družbe sklicuje

11. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Avtotehna,

d.d.,
ki bo v sredo, dne 22. septembra 1999

ob 14. uri, v prostorih Kulturnega doma
Španski borci na Zaloški c. 61 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: v delovno pred-

sedstvo 11. zasedanja skupščine delničar-
jev Avtotehne, d.d., se izvolijo poleg Štefa-
na Krajnca, ki je predsednik po funkciji kot
predsednik Nadzornega sveta še:

– Saša Faganel Ilčenko – članica,
– Marjan Kolenbrand – član.
V verifikacijsko komisijo 11. zasedanja

Skupščine delničarjev Avtotehne, d.d., se
izvolijo:

– Polona Križaj Krajnik – predsednica,
– Kapus Aleksander – član,
– Marjeta Frelih – članica.
2. Sprejem letnega poročila:
– poročilo uprave Avtotehne, d.d., o po-

slovanju družb Skupine Avtotehna v letu
1998,

– mnenje nadzornega sveta Avtotehne,
d.d.,

– konsolidirani letni obračun družb sku-
pine Avtotehna za leto 1998.

Predlog sklepa št. 2: sprejme se letno
poročilo o poslovanju družb Skupine Avto-
tehna v letu 1998.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka.

Predlog sklepa št. 3: ugotovi se čisti
dobiček družbe Avtotehna, d.d., za poslov-
no leto 1998 v višini 416,184.334,28 SIT.
Po izvršeni konsolidaciji znaša čisti dobiček
družb Skupine Avtotehna (delež, ki pripada
Skupini Avtotehna) 461,675.000 SIT.

Iz dobička Avtotehne, d.d., iz leta 1998
se razporedi 77,839.921,76 SIT za pove-
čanje rezerv, 338,344.412,52 SIT pa osta-
ne nerazporejenih.

Iz nerazporejenega dobička preteklih let
se nameni za izplačilo dividende
214,656.800 SIT oziroma po 800 SIT bru-
to na delnico.

Znesek neizplačanih dividend se po pre-
teku petih let od datuma, ko se bodo divi-
dende sicer izplačevale, prenese na neraz-
porejen dobiček preteklih let. Znesek divi-

dend za delnice Avtotehne, d.d., ki bodo na
dan 22. 9. 1999 v njeni lasti, se z istim
dnem prenese na nerazporejen dobiček te-
kočega leta. Oba zneska ugotovi uprava
družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa št. 4: za pooblaščenega

revizorja letnih računovodskih izkazov za le-
to 1999 se imenuje družba KPMG Sloveni-
ja, d.o.o.

5. Obvestilo o spremembi statuta Avto-
tehne, d.d., v skladu s 306/I. členom ZGD.

6. Informacija o poteku sodnih postop-
kov v zvezi z ugotovitvami revizijskega orga-
na glede lastninjenja Avtotehne, d.d.

Gradivo s predlogi sklepov bo na vpogled
v tajništvu uprave družbe na Celovški c. 175,
od dneva objave sklica v Uradnem listu RS
dalje vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

Kolikor v napovedanem času skupščina
ne bo sklepčna v skladu s prvim odstavkom
61. člena statuta družbe, bo zasedanje
skupščine istega dne ob 15. uri na istem
kraju, ko bo skupščina v skladu z drugim
odstavkom 61. člena statuta družbe veljav-
no sprejemala odločitve ne glede na število
prisotnih glasov.

Za izvajanje pravic na skupščini morajo
delničarji predložiti pred zasedanjem skupš-
čine originalno pooblastilo, ki ga prejmejo
na svoj naslov po stanju v delniški knjigi na
dan objave sklica skupščine v Uradnem li-
stu RS. Navedeno ne velja v primeru organi-
ziranega zbiranja pooblastil, za katerega mo-
ra pooblaščenec predložiti dokumente v
skladu z zakonom o prevzemih (Ur. l. RS,
št. 47/97). Podrobnejša navodila v zvezi z
udeležbo in zastopanjem na skupščini bodo
navedena na obrazcu pooblastila.

Avtotehna, d.d.
predsednik uprave

Jordan Kocjančič

Št. 9-375-99 Ob-9588
Na podlagi določil 17. in 18. člana statu-

ta delniške družbe Ilirija razvoj, proizvodnja
in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljub-
ljana, Tržaška cesta 40, sklicuje uprave
družbe

2. skupščino
delniške družbe Ilirija, d.d., Tržaška c.

40, Ljubljana,

ki bo 16. 9. 1999 ob 13. uri v veliki
dvorani MOL, na Trgu Mladinskih delovnih
brigad 7 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Janeza Rozmana, za dve preštevalki
glasov se izvolita Renata Zajc in Karmen
Mesner.

Sejo bo spremljal vabljeni notar Miro Ko-
šak, ki bo sestavil notarski zapisnik.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1998 z revizijskim
poročilom ter mnenjem nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta 1998

v znesku 8,999.442,29 SIT se po predlogu
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uprave ter mnenju nadzornega sveta nameni
za izplačilo dividend delničarjem.

Vrednost bruto devidende je 36 SIT na
delnico.

Do izplačila dividend so upravičeni delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta družbe
in določi prečiščeno besedilo statuta.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta družbe se za pooblaščenega revizorja
poslovanja za leto 1999 imenuje KPMG Slo-
venija, d.o.o.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so na voljo delničarjem v tajništvu uprave
družbe v Ljubljani, Tržaška c. 40 vsak delav-
nik od 10. do 12. ure od 16. 8. 1999 naprej
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo in njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo
udeležbo v tajništvu uprave družbe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, njihovi zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi ter vloženi v enem
tednu po objavi sklica v tajništvu uprave
družbe.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred za-
četkom zasedanja.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Ilirija razvoj, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Št. 187/99 Ob-9590
Na podlagi 8. člena statuta družbe, Mlaj,

d.d., Mizarstvo in tesarstvo Zadobrova, Sne-
berska c. 138b, Ljubljana-Zadobrova, za-
časna uprava sklicuje

1. sejo skupščine,

ki bo v torek, dne 31. 8. 1999 ob 15. uri
v prostorih družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, imenuje se preštevalec glasov
in notar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.
4. Sprejem poročila začasne uprave o

poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju podjetja.
5. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe za leto 1998.

6. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1993-1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
  8. Sprejem sklepa o določitvi sejnine

članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina članom nadzor-

nega sveta se določi v predloženi obliki.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizorska družba.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po svojih poobaščencih ali zakoni-
tih zastopnikih. Pooblaščenec se mora iz-
kazati s pisnim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci morajo udeležbo na skupšči-
ni pisno prijaviti tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be vsak dan od 8. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
vloženi v roku 7 dni od objave tega vabila in
obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 31. 8. 1999 ob 16. uri
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščine, se veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mlaj, d.d., Mizarstvo in tesarstvo
Zadobrova

začasna uprava

Ob-9685
Uprava družbe na podlagi 7.3. točke sta-

tuta delniške družbe Valkarton, podjetje za
proizvodnjo in predelavo valovitega karto-
na, d.d., sklicuje

četrto skupščino
delniške družbe Valkarton, d.d.,

ki bo v ponedeljek 20. septembra 1999
ob 13. uri na sedežu družbe Valkarton, d.d.
v Logatcu, Tržaška cesta 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe in izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa:
a) za predsednika 4. seje skupščine Val-

karton, d.d. se izvoli Ana Jaklič,
b) za preštevalca glasov se določi Ra-

denko Mijatovič.
2. Sprememba statuta delniške družbe

Valkarton, d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe Statuta delniške družbe Val-
karton, d.d.

Besedilo predlaganih sprememb Statuta
je dostopno na sedežu družbe Valkarton.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvoli Darko Horvat za dobo štirih
let. Izvolitev stopi v veljavo z dnem veljavno-
sti sprememb statuta.

4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se z dnem skupščine odpokliče član
nadzornega sveta Ivan Kebrič. Za novega

člana nadzornega sveta se izvoli Tadej Po-
čivavšek za dobo 4 let od dneva izvolitve
dalje.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic
Predlog sklepa: v skladu s 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.

Predlagatelj predlogov sklepov pod tč. 3
in 4 je nadzorni svet.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne uro kasneje v istih prostorih, na katerih
se veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Valkarton, d.d.
uprava

Ob-9700
V skladu z določili 18., 19. in 20. čle-

na statuta Zavarovalnice Maribor, d.d., ter
na podlagi sklepa nadzornega sveta druž-
be z dne 22. 7. 1999 sklicuje uprava
družbe

15. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor, d.d.,

ki bo v torek, 14. 9. 1999 ob 10. uri, v
Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni dvora-
ni 607/VI, z dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov s 14. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 29. 6.
1999.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z vložki.

Predlog sklepa:
a) za zagotovitev povečanja višine garan-

cijskega sklada Zavarovalnice Maribor, d.d.,
se izvede dokapitalizacija delniške družbe z
izdajo 20.000 rednih delnic na ime po nomi-
nalni vrednosti 50.000 SIT za delnico, v skup-
ni nominalni vrednosti 1.000,000.000 SIT.

b) ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. in 4. točki prvega odstavka
18. člena zakona o trgu vrednostnih papir-
jev (Ur. l. RS, št. 56/99). Podrobnejši po-
stopek in pogoje prodaje delnic določi iz
izvedbenimi sklepi uprava družbe.

c) delnice se morajo vpisati in vplačati
najkasneje do 31. 10. 1999.

d) osnovni kapital Zavarovalnice Maribor,
d.d., se poveča za 1.000,000.000 SIT.

e) delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register. Obstoječi delničarji imajo
prednostno pravico do vpisa in vplačila no-
vih delnic v 14 dneh, od 16. 9. 1999 dalje,
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe.

f) skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskladi-
tev njegovega besedila s tem sklepom spreje-
timi odločitvami na nadzorni svet družbe.

4. Vprašanja, predlogi in pobude delni-
čarjev.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki se morajo izkazati z verodostojnim
pooblastilom v tajništvu družbe neposredno
pred zasedanjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino. Če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor, d.d.
uprava družbe

Št. 103/99 Ob-9702
Uprava družbe Viator, d.d., Ljubljana,

Dolenjska cesta 244 sklicuje na podlagi
283. člena zakona o gospodarskih družbah
in v skladu z XXIX. členom statuta

3. redno skupščino
družbe Viator, d.d. ter ločeno

zasedanje prednostnih delničarjev
Viator, d.d.,

ki bo dne 17. 9. 1999 ob 11. uri v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
(Ljubljana, Dolenjska cesta 244) z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se imenuje Plevnik Marko, za prešte-
valca glasov Bec Silverij.

Skupščini bo prisostvoval notar Škrk An-
drej.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

sprejme se letno poročilo uprave družbe za
leto 1998 skupaj z revizijskim poročilom in
mnenjem nadzornega sveta.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

ugotovi se, da je v letu 1998 ustvarjen dobi-
ček v višini 77,815.731,24 SIT. Celotni do-
biček iz leta 1998 ostane nerazporejen.

4. Razporeditev dobička iz leta 1993.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: do-

biček v višini 97,111.290,76 SIT se razpo-
redi kot sledi: 42,000.000 SIT se razporedi
za izplačilo delničarjem. Skladno s členom
IX.B: (b) statuta se pred izplačilom kakršnih-
koli dividend navadnim delničarjem izplača-
jo prednostnim delničarjem vse še neizpal-
čane dividende za vsa leta od 1993 do
1998. S tem so poravnane vse obveznosti
družbe za izplačilo dividend prednostnim
delničarjem v letih 1993 - 1998.
55,111.290,76 SIT se nameni za rezerve.

5. Povečanje kapitala s stvarnimi vložki.
Sklepi:
Predlog uprave in nadzornega sveta: os-

novni kapital družbe, ki znaša
1.854,680.000 SIT, se poveča za
42,000.000 SIT in znaša poslej
1.896,680.000 SIT.

Za povečanje kapitala se izdajo nove del-
nice.

Izdajatelj delnic je Viator, d.d. Izda se
4.200 novih delnic. Nominalna vrednost
delnice je 10.000 SIT. Skupna vrednost

celotne izdaje je 42,000.000 SIT. Emisijski
znesek delnic je enak nominalnemu.

Novo izdane delnice glasijo na ime. No-
vo izdane delnice so navadne. Novo izdanih
delnic brez glasovalne pravice ni, kapital
družbe pa med drugimi sestavlja 35.238
prednostnih delnic brez glasovalne pravice.

Vse novo izdane delnice so istega rezre-
da, ki je tudi enak razredu obstoječih delnic
družbe. Z delnicami se prosto razpolaga
(prosto prenosljive delnice). Nove delnice
se izdajo v nematerialni obliki z vpisom v
KDD. Dividende so izplačajo na način, ki ga
določi skupščina ob ugotovitvi dobička s
sklepom o uporabi in delitvi dobička. Nove
delnice se vpisujejo od 20. 9. 1999 do
20. 10. 1999.

Delnice se vpisujejo in vplačujejo pri
upravi družbe Viator, d.d. na njenem sede-
žu v Ljubljani, Dolenjska cesta 244. Delni-
ce se vplačajo s cesijo terjatev. Izdaja del-
nic se objavi v Uradnem listu RS. Delnice
se razdelijo in izročijo z vpisom novih delni-
čarjev v KDD. Izključi se prednostna pravi-
ca dosedanjih delničarjev do vpisa novih
delnic.

Nove delnice se vplačajo s stvarnimi vlož-
ki in sicer s prenosom (cesijo) naslednjih
terjatev do družbe Viator, d.d.: terjatev Ate-
ne, d.d. do družbe Viator, d.d. v znesku
21,000.000 SIT ter terjatev Aktive, d.d. do
družbe Viator, d.d. v znesku 21,000.000
SIT. K vpisu delnic s prenosom terjatev se
povabi upnika Atena, d.d. in Aktiva, d.d.

6. Razveljavitev prednosti prednostnih
delnic.

Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: raz-

veljavijo se prednosti prednostnih delnic in
se te spremenijo v navadne delnice z glaso-
valno pravico. Pooblašča se nadzorni svet,
da uskladi besedilo VII. in IX. člena statuta s
sklepom o spremembi prednostnih delnic v
navadne.

Odmor
Dnevni red ločenega zasedanja pred-

nostnih delničarjev (samo v primeru, če bo
izglasovan sklep pod točko 6 dnevnega re-
da redne skupščine; zasedanje se opravi v
času odmora):

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev preštevalcev glasov
3. Soglasje k spremembi prednostnih

delnic v navadne:
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:

prednostni delničarji soglašajo s sklepom
skupščine o spremembi prednostnih delnic
v navadne.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog nadzornega sveta: za revizorja

za leto 1999 se imenuje pooblaščena revi-
zijska družba Plus revizija, d.o.o., Ljubljana.

8. Spremembe statuta
Predlog uprave in nadzornega sveta:

statut družbe se spremeni tako, da se us-
kladi s sklepi navedenimi v točkah 5. in 6.
Za uskladitev se pooblasti nadzorni svet
družbe, ki predloži čistopis statuta v potrdi-
tev notarju.

9. Odpoklic in imenovanje članov nad-
zornega sveta

Predlog nadzornega sveta: na lastno že-
ljo se odpokliče član nadzornega sveta
Boštjan Kralj. V nadzorni svet se namesto

Boštjana Kralja z mandatom do izteka man-
data sedanjemu nadzornemu svetu imenuje
Barbara Vraničar.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.

Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna
seja skupščine dne 23. 9. 1999 ob 11. uri
v istem prostoru.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skla-
du s XXXIV.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
do 14. 9. 1999. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na na-
slov družbe ali po telefaxu 061/127-33-68.
V prijavi navede ime in priimek delničarja,
oziroma firmo delničarja, naslov, oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki
jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pi-
sna pooblastila morajo pooblaščenci pred-
ložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.

Viator, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-9707
Na podlagi tč. 7.3. statuta družbe Alpe-

tour Remont, d.d., Kranj, Ljubljanska cesta
22, sklicuje direktor družbe

3. redno skupščino
delniške družbe Alpetour Remont, d.d.,

Kranj
ki bo v četrtek, dne 16. 9. 1999 na

sedežu družbe Ljubljanska cesta 22, Kranj,
s pričetkom ob 13. uri, ter predlaga na-
skednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. izvoli se predsednik skupščine,
imenuje zapisnikar in potrdi notar.

2. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja podjetja.

3. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: letno poročilo družbe za

leto 1998 se sprejme.
4. Razdelitev dobička in nagrad.
Predlog sklepa: sprejme se razporeditev

dobička družbe ter nagrad predsedniku in
članom nadzornega sveta in predsedniku
ter članom uprave po predlogu direktorja in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta druž-
be. Delničarjem, ki so na dan 31. 8. 1999
vpisani kot lastniki delnic v delniški knjigi
družbe in KDD, se izplačajo dividende v
znesku 300 SIT bruto na delnico. Izplačilo
dividend se izvrši v roku 30 dni po sklepu
skupščina družbe.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic po
zakonskih določilih.

Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic do višine 10% osnovnega kapitala
družbe, v skladu s predlogom direktorja
družbe in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta družbe.
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6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 1999 se imenuje Revizij-
ska družba Podboršek, d.n.o., Ljubljana.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Zaradi zagotovitve pogojev za delo
skupščine se delničarje družbe poziva, da
priglasijo svojo udeležbo na skupščini naj-
kasneje 3 (tri) dni pred skupščino v tajništvu
družbe.

Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo  z oseb-
nim dokumentom, pisnim pooblastilom, za-
koniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v njenem tajništvu in sicer
vsak delavnik od 20. 8. 1999 dalje od 10.
do 12. ure.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Alpetour Remont, d.d., Kranj
direktor:

Mohor Bogataj

Ob-9706
Na podlagi 23. člena statuta uprava

sklicuje

skupščino delničarjev
družbe Grad Prestranek,

ki bo v četrtek 16. 9. 1999 v prostorih
družbe s pričetkom ob 17. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika, preštevalca glasov in notarja - za-
pisnikarja.

2. Poročilo o poslovanju.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

slovanju v letu 1998, ki ga predlaga uprava.
3. Predlog plana za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se predlog pla-

na za leto 1999, ki ga predlaga uprava.
4. Imenovanje revizorja in potrditev revi-

zijskega poročila.
Predlog sklepa: za revizorja se potrdi

revizijska hiša Deloite & Touche Ljubljana.
Potrdi se revizorsko poročilo, ki ga je

predložil revizor.
5. Razrešitev nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-

logu razrešitve nadzornega sveta družbe.
6. Imenovanje novega nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-

logu imenovanja novih članov nadzornega
sveta.

Gradivo in predlog sklepov so na vpo-
gled na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji.

Pooblaščenci se morajo izkazati s pisme-
nim pooblastilom.

O vseh sklepih se glasuje javno.
Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo

ponovno zasedanje istega dne ob 18. uri,
takrat skupščina veljavno odloča ne glede
na število prisotnih delničarjev.

Grad Prestranek
uprava družbe

Ob-9749
V skladu s členom 10.3.2. Statuta druž-

be in na podlagi 283. člena zakona o gos-
podarskih družbah sklicujem

3. sejo skupščine
delničarjev družbe Arkada Tri –

Pooblaščena investicijska družba d.d.
ki bo v ponedeljek, 20. septembra

1999, ob 10. uri, na sedežu uprave Arkade
D.Z.U. d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, v
16. nadstropju, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli Nataša Mahne, za preštevalki
glasov pa Irena Puconja in Lidija Filipčič.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena no-
tarka mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1998, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
krivanju izgube družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: izguba družbe v letu
1998 v višini 241,325.504,44 SIT se po-
kriva v naslednjih petih letih.

4. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež druž-

be, tako da se spremenjen glasi: Dunajska
156, Ljubljana.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano spremembo statuta v predloženi vse-
bini.

6. Odpoklic člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: z dnem skupščine se
odpokliče član nadzornega sveta Borut Ma-
džarevič. Za novega člana nadzornega sve-
ta se izvoli Matjaž Koselj, za dobo 4 let od
dneva izvolitve dalje.

7. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be 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 skupš-
čino je skupaj s predlaganimi sprememba-
mi 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 17. 9. 1999.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice: skupščine se lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, njihovi zakoniti za-
stopniki ali pooblaščenci, ki v skladu s čle-
nom 10.3.3. statuta svojo udeležbo pisno

prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev mora-
jo prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Sklepčnost skupščine: če ob začetku za-
sedanja skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 11. uri na
istem mestu. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Arkada Tri
Pooblaščena investicijska družba d.d.

direktor:
 Andrej Ručigaj, dipl. inž., MBA, l. r.

Ob-9825
Na podlagi določil 8. člena statuta del-

niške družbe Avto Celje Trgovsko podjetje in
servisno remontno podjetje, d.d., Celje, Ljub-
ljanska cesta 11 in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem

4. sejo skupščine
delniške družbe Avto Celje, d.d.,

v prostorih A-Fining Velenje, Prešernova
1a, dne 16. septembra 1999 ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sprejem delovnega reda in izvo-
litev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočega skupščine imenuje Darko Zu-
panc in izvoli verifikacijska komisija v sesta-
vi: Matej Košenina kot predsednik, Nataša
Lešnik in Franc Cehner kot preštevalca gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
skupščina sprejme revidirano letno poročilo
družbe za leto 1998 v predloženem besedi-
lu. Sestavni del poročila je tudi pozitivno
mnenje revizorja.

3. Razdelitev čistega dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in z
mnenjem nadzornega sveta ostane čisti do-
biček za poslovno leto 1998 v znesku
14,110.320,64 SIT nerazporejen.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta
družbe, določene v predlogu št. 4.1.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska hiša Plus Revizija
Ljubljana.

6. Razrešitev članice nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja da
je Vera Mihatovič podala odstopno izjavo s
položaja člana nadzornega sveta družbe Av-
to Celje, d.d., zato se jo v nadzornem svetu
razreši z dnem 1. 3. 1999.

7. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
novega člana nadzornega sveta družbe Av-
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to Celje, d.d., Vuk Damjana dipl. inž. elek.
iz Portoroža, Liminjanskega 23.

Udeležba in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo in uresni-

čujejo svojo glasovalno pravico delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, če naj-
manj tri dni pred sejo skupščine pisno prija-
vijo udeležbo. Prijava bo veljavna, kolikor
bo v istem roku na sedež družbe prispela
njihova pisna prijava, pooblaščenci pa mo-
rajo v istem roku poleg prijave predložiti tudi
pooblastilo.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne v istih prostorih ob 13. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Celju, Ljubljanska c. 11 vsak delovnik
od 20. 8. 1999 dalje med 10. in 12. uro.

Avto Celje, d.d.,
predsednik uprave

Anton Guzej dipl. ek.

Priglasitveni list

Križman Irena, Blatnik 9b, Črnomelj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0274/94.
gnl-3060

Žgajnar Anton, Mala čolnarska ulica 17,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-
0275/94, matična št. 5275818, izdan dne
20. 5. 1994. gnp-3331

Potne listine

Ahmetaj Mejdi, Trg Prešernove brigade
10, Kranj, potni list, št. BA 86014, izdala
UE Kranj. gns-3003

Aleksić Marija, Mojstrska ulica 11, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 92403, izdala
UE Murska Sobota. gnp-3031

Azemina Kadirič, Tominčeva 2, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 510629, izda-
la UE Koper. gnx-3023

Bajlovič Željko, Pivška ulica 1, Postojna,
potni list, št. BA 489495, izdala UE Postoj-
na. gnh-3064

Begić Azra, Reboljeva ulica 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 172960, izdala UE
Ljubljana. gnv-3000

Breuhahn-Blatnik Cvetka, Kvedrova 10,
Sevnica, potni list, št. BA 452067, izdala
UE Sevnica. gns-3153

Brezovar Aleš, Prešernova cesta 7, Gro-
suplje, potni list, št. BA 806803, izdala UE
Grosuplje. gnt-3027

Bržan Patrik, Cesta na Markovec 7, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 570835,
izdala UE Koper. gny-3047

Cokan Matjaž, Miklošičeva cesta 13, Lju-
bljana, potni list, št. BA 152834, izdala UE
Ljubljana. gnz-3021

Černovšek Branko, Log 29, Bistrica ob
Dravi, potni list, št. BA 672514, izdala UE
Ruše. gno-3082

Črnič Jurij, Semiška c. 4/a, Črnomelj,
potni list, št. AA 421358, izdala UE Črno-
melj. gni-3288

Čubrilović Dijana, Mucherjeva 6, Ljublja-
na, potni list, št. BA 800188, izdala UE
Ljubljana. gnw-3049

Čuljak Anica, Gaberje 20, Lendava - Le-
ndva, potni list, št. AA 388388, izdala UE
Lendava. gnh-3293

Dergan Tomaž, Šarhova 2, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 605699, izdala UE Ljubljana.
gnb-3370

Desnica Mladan, Župančičeva c. 3, Me-
tlika, potni list, št. AA 91254, izdala UE
Metlika. gnz-3346

Djurović Maja, Polanska cesta 89, Mari-
bor, potni list, št. BA 741171, izdala UE
Maribor. gnq-3155

Drpljanin Sajma, Šišenska 42, Ljubljana,
potni list, št. BA 379244, izdala UE Ljublja-
na. gns-3378

Đukić Milorad, Vrstna ulica 53, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 841157, izdala UE
Ljubljana. gnm-3334

Farkaš Ana, Mladinska 6a, Beltinci, pot-
ni list, št. AA 478399, izdala UE Lendava.
gnv-3300

Finec Maja, Kozinova 13, Grosuplje, po-
tni list, št. BA 935558, izdala UE Grosuplje.
gnz-2996

Fon Danjela, Trnovo ob Soči 17a, Srpe-
nica, potni list, št. AA 920814, izdala UE
Tolmin. gnm-2959

Furlan Marijan, Poreče 16, Podnanos,
potni list, št. AA 382597, izdala UE Ajdovš-
čina. gnw-3349

Gerenčer Milan, Bratonci 2, Beltinci, po-
tni list, št. BA 779865, izdala UE Murska
Sobota. gnv-3150

Glamočanin Mirčeva Milica, Kolodvorska
12/a, Ljubljana, potni list, št. BA 82247,
izdala UE Ljubljana. gng-3265

Golob Klančič Jožica, Cankarjeva ulica
3, Nova Gorica, potni list, št. AA 351009,
izdala UE Nova Gorica. gng-3190

Golob Klančič Jožica, Cankarjeva ulica 3,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 51805, izdala UE Nova Gorica. gnh-3189

Gumilar Marjan, Kajuhova 25, Murska
Sobota, potni list, št. BA 669263, izdala UE
Murska Sobota. gny-3201

Horvat Tatjana, Poljska ulica 19, Murska
Sobota, potni list, št. BA 607533, izdala UE
Murska Sobota. gnq-3030

Hribar Andrej, Pot k ribniku 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 973503, izdala UE Ljublja-
na. gnr-3079

Hribar Brigita, Sneberska 115c, Ljublja-
na, potni list, št. BA 735157, izdala UE
Ljubljana. gnt-3177

Hribar Žiga, Alpska cesta 5, Bled, potni
list, št. AA 957200, izdala UE Radovljica.
gny-3372

Hribernik Tatjana, Golice 13, Laze v Tu-
hinju, potni list, št. BA 541427, izdala UE
Kamnik. gnt-3206

Janežič Janez, Garibaldijeva 8, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 12376, izdala UE Koper. gnv-3025

Janežič Marija, Garibaldijeva 8, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 25148, izdala UE Koper. gnw-3024

Jenkole Aleksander, Spodnja Besnica
5/a, Zgornja Besnica, potni list, št. BA
718190, izdala UE Kranj. gnu-3205

Jezernik Špela, Špeglova 34, Velenje,
potni list, št. BA 698891, izdala UE Vele-
nje. gnb-3220

Jojinović Duško, Tržna 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 799896, izdala UE Ljubljana.
gnm-3388

Kajtazović Jasmina, Novi svet 10, Škofja
Loka, potni list, št. BA 854361, izdala UE
Škofja Loka. gnj-3212

Kanalec Maks, Volarje 49, Tolmin, potni
list, št. BA 274267, izdala UE Tolmin.
gnt-3077

Kastelic Ema, Muljava št. 8/b, Ivančna
Gorica, potni list, št. BA 140729, izdala UE
Grosuplje. gnr-3329

Kerin Sergij, Ul. svobode 101, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 200637, izdala UE
Piran. gne-3192

Klančič Albert, Cankarjeva ulica 3, Nova
Gorica, potni list, št. BA 246040, izdala UE
Nova Gorica. gnn-3187

Klančič Albert, Cankarjeva ulica 3, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
97164, izdala UE Nova Gorica. gnk-3186

Kociper Nina, Zagrad 85/a, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
48/1999. gno-3107

Kocjančič Marko, Šmarje 98, Šmarje,
potni list, št. BA 669894, izdala UE Koper.
gnn-3262

Konič Manca, Poljanski nasip 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 528881, izdala UE
Ljubljana. gnu-3001

Kosmačin Robert, Sedlo št. 10, Koba-
rid, potni list, št. AA 363242, izdala UE
Tolmin. gnk-3261

Kovačič Kristina, Goriška ulica 49, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 738794, izdala UE
Ljubljana. gnn-3383

Kravanja Bojan, Gerbičeva ulica 34, Lju-
bljana, potni list, št. BA 378472, izdala UE
Ljubljana. gnv-3375

Krevelj Emica, Trg svobode 32, Sevni-
ca, potni list, št. BA 642948, izdala UE
Sevnica. gnm-3034

Krevelj Rok, Trg svobode 32, Sevnica,
potni list, št. BA 688919, izdala UE Sevni-
ca. gnl-3035

Letić Goran, Agrokombinatska 31, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 655277, izdala UE
Ljubljana. gnk-3086

Lipovec Staša, Klanska 2, Medvode, po-
tni list, št. AA 275056, izdala UE Ljubljana.
gne-2967

Lipovšek Ljuba, Biljana 33a, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
26116, izdala UE Nova Gorica. gno-3182

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Ob-9565
Intereuropa, mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z na-
slednjo vsebino: INTEREUROPA d.d.,
Filiala špedicije Sežana 24.
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Ljubijankić Ekrem, Makucova 24, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 275253, izdala UE
Ljubljana. gno-3207

Loshi Sonja, Alietova ulica 5, Izola - Iso-
la, potni list, št. BA 401729, izdala UE Izo-
la. gny-3022

Marolt Franc, Drtija 59, Moravče, potni
list, št. BA 75620, izdala UE Domžale.
gnp-3381

Mazora Albina, Ulica Pinka Tomažiča 8,
Pristava, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 52259, izdala UE Nova Go-
rica. gnn-3191

Mazovec Gojko, Novo Polje, Cesta
XI/20c, Ljubljana, potni list, št. BA 375864,
izdala UE Ljubljana. gnz-3371

Mihalič Pavel, Begunjska ulica 8, Kranj,
potni list, št. AA 139313, izdala UE Kranj.
gnh-3164

Miklavčič Alojzij, Oslica 13, Ivančna Go-
rica, potni list, št. BA 54500, izdala UE
Grosuplje. gnz-3171

Mikuž Andrej, Most na Soči 61, Most na
Soči, potni list, št. AA 363430, izdala UE
Tolmin. gnu-3076

Mitrović Nataša, Gašperšičeva 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 771733, izdala UE
Ljubljana. gnw-2999

Miuc Damijan, Spodnji Boč 47, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 509856, izdala
UE Ruše. gnv-3275

Mohorič Tjaša, Trboje 119, Kranj, potni
list, št. BA 788114, izdala UE Kranj.
gne-3167

Mori Eva, Robindvor 34, Dravograd, po-
tni list, št. BA 690394. gns-3178

Mozetič Mirja, Lemutova 27a, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
112475, izdala UE Nova Gorica. gnl-3010

Muharemagić Senad, Črtomirova 23,
Ljubljana, potni list, št. BA 853400, izdala
UE Ljubljana. gnw-3074

Novak Jože, Ig 304, Ig, potni list, št. BA
616739, izdala UE Ljubljana. gnk-3286

Novak Renata, Ig 304, Ig, potni list, št.
BA 662886, izdala UE Ljubljana. gnj-3287

Novak Robert, V Varde 15, Ljubljana,
potni list, št. AA 672691, izdala UE Ljublja-
na. gnk-3111

Ogrin Vojko, Ljubljanska c. 80, Domža-
le, potni list, št. AA 492269, izdala UE Do-
mžale. gng-3115

Orlić Branko, Resljeva cesta 35, Ljublja-
na, potni list, št. AA 873262, izdala UE
Ljubljana. gnj-3312

Osojnik Lilijana, Trg 29, Prevalje, potni
list, št. BA 620733, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-3075

Pavlović Igor, Ulica Matije Blejca 6, Ka-
mnik, potni list, št. BA 809346, izdala UE
Kamnik. gnb-3195

Pavšelj Vesna, Brilejeva 9, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 456610, izdala UE Ljubljana.
gne-3367

Petrevčič Nives, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 106219, izdala UE Nova Gorica.
gnd-3018

Petrič Ernest, Peričeva 35, Ljubljana, po-
tni list, št. AD 001545. gno-2957

Pirnat Polonca, Krakovska ulica 4, Dom-
žale, potni list, št. BA 213005, izdala UE
Domžale. gnd-3093

Požgaj Gorazd, Zidanškova 2, Zgornja
Polskava, potni list, št. AA 557344, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-3204

Pretnar Marjan, Polica 80, Grosuplje,
potni list, št. AA 327803, izdala UE Grosup-
lje. gno-3282

Primožič Janko, Bohinjska Bela 22, Bo-
hinjska Bela, potni list, št. AA 956878, izda-
la UE Radovljica. gnl-3185

Radomin Sandi, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list, št. BA 479536, izdala
UE Ljubljana. gns-3278

Ranteš Janja, Šprinc 2, Ljutomer, potni
list, št. AA 134412, izdala UE Ljutomer.
gnx-3348

Rotar Srečko, neznan, neznan, potni list,
št. AA 146336, izdala UE Radovljica.
gnx-3173

Sadik Sebastijan, Litijska cesta 81/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 770623, izdala
UE Ljubljana. gnq-3305

Sedmak Matej, Matenja vas 67, Prestra-
nek, potni list, št. BA 767633, izdala UE
Postojna. gnr-3379

Sever Maja, Muljava 26a, Ivančna Gori-
ca, potni list, št. BA 817849, izdala UE
Grosuplje. gny-3172

Skaza Aljoša, Gotovlje 55a, Žalec, potni
list, št. AA 339238, izdala UE Slovenske
Konjice. gni-3038

Sonjak Melita, Trg 4. julija 26, Dravog-
rad, potni list, št. BA 151638, izdala UE
Dravograd. gnu-3151

Stokanić Stana, Staničeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 555918, izdala UE Ljublja-
na. gnh-3389

Strehar Radovan, Biljana 33a, Dobrovo
v Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
26115, izdala UE Nova Gorica. gnr-3183

Šajnovič Marjan, Veščica 43, Ljutomer,
potni list, št. AA 787000, izdala UE Ljuto-
mer. gns-3353

Šćulija Branko, Jakopičeva ulica 30, Ka-
mnik, potni list, št. AA 696124, izdala UE
Kamnik. gnd-3368

Škapin Oskar, Vrabče št. 9, Sežana, po-
tni list, št. BA 49651, izdala UE Sežana.
gnl-3360

Šoba Nina, Malnarjeva 23, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 979748, izdala UE Ljubljana.
gnz-3296

Šturm Frančiška, Log 2, Železniki, potni
list, št. AA 149123, izdala UE Škofja Loka.
gnd-3068

Šuligoj Emilijan, Vipavska cesta 90, Nova
Gorica, potni list, št. BA 104062, izdala UE
Nova Gorica. gnk-3011

Šuligoj Liljana, Vipavska cesta 90, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
87062, izdala UE Nova Gorica. gnm-3009

Talić Mahmut, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 145468, izdala UE Ljublja-
na. gnr-3004

Tomac Aleš, Suhadolčanova 36, Ljublja-
na, potni list, št. BA 561419, izdala UE
Ljubljana. gnf-3295

Trampuž Tjaša, Klopčičeva 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 844646, izdala UE Ljublja-
na. gni-3138

Trdina Janez, Brejčeva 3, Domžale, pot-
ni list, št. BA 174950, izdala UE Domžale.
gnj-3087

Trobec Mirjana, Otemna 4b, Celje, potni
list, št. BA 759312, izdala UE Celje.
gnn-3308

Tucelj Irena, Fram št. 167, Fram, potni
list, št. BA 13132, izdala UE Maribor.
gnl-3160

Tucelj Marko, Fram št. 167, Fram, potni
list, št. AA 651075, izdala UE Maribor.
gnm-3159

Tucelj Nataša, Fram št. 167, Fram, pot-
ni list, št. BA 603670, izdala UE Maribor.
gnk-3161

Urbančič Slavka, Reboljeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 673431, izdala UE Ljublja-
na. gnl-3110

Uštar Marija, Brejčeva 3, Domžale, potni
list, št. BA 63155, izdala UE Ljubljana.
gnh-3089

Vihar Violeta, Vrtnarska 26, Maribor, po-
tni list, št. AA 911281, izdala UE Maribor.
gnn-3033

Voljč Justina, Sternenova c. 23, Vrhni-
ka, potni list, št. BA 69934, izdala UE Vrhni-
ka. gnc-3019

Vrečič Majda, Prušnikova 30, Maribor,
potni list, št. BA 160848, izdala UE Mari-
bor. gng-3040

Vrečič Tadej, Prušnikova 30, Maribor,
potni list, št. BA 816558, izdala UE Mari-
bor. gnf-3041

Zagorščak Josip, Kajuhova ulica 9, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. AA 539106,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-3215

Zagorščak Sanja, Kajuhova ulica 9, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 834841,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnh-3214

Zagorščak Tamara, Kajuhova ulica 9,
Rogaška Slatina, potni list, št. BA 923827,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-3216

Zagorščak Vesna, Kajuhova ulica 9, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. AA 847520,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gne-3217

Zajc David Aleksander, Rudine 1, Hrvaš-
ka, potni list, št. AA 888182, izdala UE
Nova Gorica. gnm-3184

Zajec Jernej, Gmajna 49, Notranje Gori-
ce, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 57/1998. gnk-3165

Zakrajšek Neža, Jamska ulica 10, Mir-
na, potni list, št. BA 71991, izdala UE Treb-
nje. gnt-3302

Žagar Ivan, Radna vas 9, Trebelno, potni
list, št. AA 609672, izdala UE Trebnje.
gne-3292

Žibert Stojan, Pot v Bitnje 52, Kranj, po-
tni list, št. AA 29914, izdala UE Kranj.
gnn-3283

Žibret-Seidel Mira, Linhartova cesta 94,
Ljubljana, potni list, št. BA 197968, izdala
UE Ljubljana. gnh-3114

Osebne izkaznice

Benčina Dorian, Kavaziči 17, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 99349. gnf-3016

Bezjak Marjan, Malečnik 23, Maribor,
osebno izkaznico, št. 186385. gnr-3029

Božič Kristian, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 179916. gni-3088

Brzin Tjaša, Rožndolska 25, Maribor,
osebno izkaznico, št. 42660. gnt-3202

Čokl Jure, Ulica Manice Komanove 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 113627.
gne-3092

Dervišević Edvin, Kurirska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232602. gnc-3119

Furdi Antun, Slovenska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 209624. gnh-3314
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Gaber Karol, Trg Komandanta Staneta
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 84651.
gnd-3168

Gabrovšek Vladimir, Gabrščkova ulica
85, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
175202. gns-3128

Glamočanin Mirčeva Milica, Kolodvorska
12a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
117454. gnt-2952

Gomboc Nataša, Predilniška 6, Tržič,
osebno izkaznico, št. 113642. gnx-3148

Grošelj Pavel, Gola Loka 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 30972. gng-3090

Hladnik Štefan, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170662.
gnd-3118

Hubad Ciril, Bratovševa ploščad 18, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 239933.
gnt-3327

Imenšek Alojzij, Graščinska cesta 14,
Prebold, osebno izkaznico, št. 54749.
gnd-3268

Janežič Žagar Božena Pavla, Vipavska
10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 56065.
gny-3097

Končan Valentin, Seča 94a, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 171942.
gnl-3260

Kovačič Vesna, Straža pri Raki 31, Raka,
osebno izkaznico, št. 193751. gnu-3276

Krivec Ljubomir, Šolska 3, Spodnja Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 11443. gnk-3036

Ločnikar Antonija, Štrekljeva ulica 76,
Maribor, osebno izkaznico, št. 132206.
gni-3063

Mahič Emir, Trg Rivoli 4, Kranj, osebno
izkaznico, št. 124375. gnb-3345

Majcenovič Goran, Vrazova 60, Maribor,
osebno izkaznico, št. 102693. gnn-3358

Mihelj Tatjana, Borisa Kalina 53, Sol-
kan, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
108898. gnr-3304

Ogrizek Stanislav, Celjska 62, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 163200.
gnk-3361

Pahor Marija, Zaloška 76, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 114832. gno-3332

Pečnik Tadej, Goličnikova ulica 1, Mozi-
rje, osebno izkaznico, št. 64703. gns-3303

Pirc Anton, Slomškova 23a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 23909. gnm-3209

Raček Nina, Skaletova ulica 3a, Celje,
osebno izkaznico, št. 165214. gnt-3152

Rešani Ismet, Trtnikova 4, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 161198. gnk-3136

Ribič David, Dobrna 25, Dobrna, oseb-
no izkaznico, št. 207016. gnp-3356

Serdoner Matija, Okrogarjeva ul. 3, Ce-
lje, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur.
l. RS, št.54/1999. gng-3015

Slana Marko, Ulica Pohorskega bataljo-
na 69, Maribor, osebno izkaznico, št.
202217. gnq-3355

Šest Rok, Sinja Gorica 59, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 853. gnq-3330

Širok Jožef, Grgar 15, Grgar, osebno
izkaznico, št. 82382. gnd-3193

Špes Jožef, Javornik 53, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 180920.
gnc-3194

Štok Barbara, Regentova 10, Ankaran -
Ankarano, osebno izkaznico, št. 124401.
gny-3347

Štrukelj Ferdinand, Njegoševa 6/d, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 201976. gno-3382

Toplak Marija, Potrčeva ulica 4, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 35179. gnj-3037

Vrtačnik Matilda, Vipavska ulica 10, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 56055.
gnz-3096

Vuković Ljubica, Trtnikova 25, Ljubljana-
Polje, osebno izkaznico, št. 13587.
gnq-2955

Zuka Alan, Cesta v Pečale 34, Ljubljana-
Črnuče, osebno izkaznico, št. 196758.
gnq-3180

Žvab Anja, Pod goro 2/a, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 124545. gns-3078

Vozniška dovoljenja

Alagić Islam, Tončka Dežmana 10, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194290, reg. št. 46807, izdala UE Kranj.
gnd-2968

Ambrož Matej, Glavarjeva cesta 58, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19965, izdala UE Kamnik. gnc-3369

Arko-Veber Rosana, Verje 20a, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026311, reg. št. 135671, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-3385

Avbelj Bogdan, Dragomelj 71, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
397590, reg. št. 26879, izdala UE Domža-
le. gnu-3376

Babnik Miroslav, Stanežiče 28b, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 61933, reg. št. 61303, izdala UE
Ljubljana. gnv-3154

Bašelj-Jereb Živka, Ulica Bratov Učakar
134, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 613629, reg. št. 42347, izdala
UE Ljubljana. gnu-3251

Berčič Tadej, Medvedova cesta 21, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388840, reg. št. 191657, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-3006

Berlot Dušan, Žiganja vas 34a, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1166923, reg. št. 8804, izdala UE Tržič.
gnq-3130

Bivšek Lucija, Glavni trg 4, Muta, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 13101, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnc-3219

Blatnik Darja, Gubčeva 20, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1084011, reg. št. 7541, izdala UE Ilirska
Bistrica. gno-3307

Blazinšek Aleksandra, Globoko 42a,
Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14744, izdala UE Brežice. gns-2953

Blažko Marko, Lokavec 124c, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
1305716, izdala UE Ajdovščina. gnm-3309

Blimen Alojz, Gasilska ulica 3, Muta, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 95, izdala
UE Radlje ob Dravi. gno-3157

Bobnar Matjaž, Kopališka 2, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7981, iz-
dala UE Vrhnika. gni-3363

Bogataj Vida, Opekarska cesta 51a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052093, reg. št. 126821, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-2994

Bole Hribovšek Vojislava, Aljaževa ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 240442, reg. št. 34987, izdala
UE Ljubljana. gnp-3106

Bošak Robert, Ulica Tomšičeve brigade
3, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. 17299. gnz-3246

Božič Frančiška-Bernarda, Bognarjeva
pot 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 768310, reg. št. 102184, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-3354

Božič Klemen, Dol. Brezovo 6, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11564.
gnd-3043

Bračič Marija, Savlje 31, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1136601,
reg. št. 7382, izdala UE Ljubljana.
gny-2972

Brilej Jernej, Golobinjek 4, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9923, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-3289

Brne Janez, Vrbovo 34, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1204943,
reg. št. 9619, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl-3135

Centa Tina, Cesta na brdo 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286650, reg. št. 227284, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-3105

Cergol Darja, Prade, C. XIV/21, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
13054, izdala UE Koper. gni-3238

Cesar Marjeta, Trubarjeva 10, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11001. gnd-3247

Cesar Viktor, Trubarjeva 10, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5298.
gnx-3248

Cizej Sebastijan, Šentrupert 12, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102414, izdala UE Žalec. gnt-2956

Čeh Boštjan, Stražišče 25, Prevalje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 14018,
izdala UE Ravne na Koroškem. gno-2982

Čehun Srečko, Suhadole 61c, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6823, izdala UE Kamnik. gnt-3102

Čokl Jure, Ulica Manice Komanove 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000414, reg. št. 209128, izdala UE
Ljubljana. gnf-3091

Čož Jože, Leskovec 23, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4855, izdala UE Grosuplje. gnx-3073

Čufer Tomaž, Sedenje 54, Bled, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 15892,
izdala UE Radovljica. gnk-3211

Ćehajić Feriz, Matina Krpana ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191319, reg. št. 164793, izdala UE
Ljubljana. gni-3213

Dekleva Boris, Bač 4, Materija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 3695, izdala UE
Sežana. gnu-3326

Delič Dragan, C. Revolucije 1a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. 12999.
gnk-2986

Đuranović Duško, Podmilščakova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 815023, reg. št. 06702, izda-
la UE Ljubljana. gnz-3121

Erjavec Tomaž, Iršičeva 5, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 45279, izdala
UE Celje. gnb-3045

Fartek Sonja, Puconci 22, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 26481. gne-3242
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Fister Robert, Pod Jelšami 42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
933520, reg. št. 163956, izdala UE Ljub-
ljana. gny-3272

Frank Marko, Cankarjeva 20, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9558,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-3270

Fridrih Robert, Tržaška cesta 270b, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1042648, reg. št. 172667, izdala UE
Ljubljana. gnx-2998

Gabrovšek Vladimir, Gabrščkova ulica
85, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 294232, reg. št. 37075, izda-
la UE Ljubljana. gnt-3127

Gačnik Edvard, Ljubljanska cesta 39,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BC-
FGH, št. 24690, izdala UE Novo mesto.
gnw-2974

Gerenčer Milan, Bratonci 2, Beltinci, vo-
zniško dovoljenje, št. 14095. gnb-2970

Golias Tina, Na Straški vrh 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545081, reg. št. 193721, izdala UE Ljub-
ljana. gne-3342

Golnar Simon, Prisojna 12, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 18727, iz-
dala UE Litija. gnn-3108

Golubovič Zoran, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
28180, izdala UE Nova Gorica. gni-2963

Gomboc Nataša, Predilniška 6, Tržič, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246887, reg. št. 9202, izdala UE Tržič.
gnw-3149

Gonda Vlado, Cesta oktobrske revoluci-
je 11a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2694, izdala UE Trbovlje.
gnl-3085

Grace Sabina, Sv. Vid 85, Vuhred, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9698, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnx-3198

Grad Silvija, Zaloška cesta 193/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929961, reg. št. 200186, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-3337

Grahor Eva, Gornji Zemon 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9480, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnj-3012

Grden Karmen, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141668, reg. št. 183715, izdala UE
Ljubljana. gnn-3333

Grošelj Igor, Podlipovica št. 43, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
384742, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-2977

Guzelj Marija, Zg. Bitnje 56, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1274011, reg. št. 50127. gnx-3323

Hel Jožef, Kunova 24/a, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
9436, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-3144

Hepič Šemsada, Koželjskega 1, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26706, izdala UE Velenje. gnc-3044

Holynski-Erceg Draga, Smrekarjeva uli-
ca 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 324303, reg. št. 13677, izdala
UE Ljubljana. gnz-3146

Horvat Ana, Trimlini 53/a, Lendava - Le-
ndva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6105, izdala UE Lendava. gng-3065

Hostnik Franc, Črni potok 37, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 960662, izdala UE Litija.
gng-3365

Hribar Lovrenc, Jakopičeva 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3583,
izdala UE Kamnik. gnk-3336

Jager Schlosser Majda, Plečnikova 23,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 3404.
gnh-3339

Jalen Andreja, Ulica Staneta Žagarja 30,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25831. gng-2990

Jančar Ana, Ob gozdu 5, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, št. 8228. gnd-3218

Javorić Lilijana, Vodnikova ulica 4, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17128, izdala UE Radovljica. gnt-3256

Jere Vladislava, Jeranova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733577, reg. št. 110756, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-3210

Jezernik Valerija, Lokrovec 52, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39768.
gnw-3299

Kalan Romana, Spodnja Senica 29, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969966, reg. št. 181898, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-3083

Kardoš Ernest, Lucova 23, Petrovci, vo-
zniško dovoljenje, št. 19135. gnf-3241

Kerčmar Andrej, Štefana Kovača 24, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35137. gnt-3052

Kerec Viktor, Andrejci 67, Martjanci, vo-
zniško dovoljenje, št. 3168. gnd-3147

Klemenčič Damir, Prežihova 14, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30558.
gnu-3051

Klepec Katarina, Trtnikova ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327807, reg. št. 227567, izdala UE Ljub-
ljana. gny-3072

Kljajič Marko, Slatna 15/a, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. 18644. gng-3240

Koren Peter, Zbelovska gora 73, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. 7863. gnn-2983

Košir Irena, Kvedrova cesta 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844336, reg. št. 137360, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-3112

Košorok Katarina, Rožna dolina C. I/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1213191, reg. št. 221389, izdala UE
Ljubljana. gnq-3255

Kovačič Boris, Parižlje 23/b, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1310202, izdala UE Žalec. gnc-3269

Kovačič Mojca, Mali Lipoglav 42, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1252498, reg. št. 162373, izdala UE
Ljubljana. gnl-3285

Kragelj Mitja, Puhova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1192361, reg. št. 194271, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-3298

Krajnc Boštjan, Belokrižka 17, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
št. 10288, izdala UE Piran. gno-3232

Kralj Alja, Dermastijeva ulica 15, Rado-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131855, reg. št. 31692, izdala UE Dom-
žale. gnh-3264

Kranjčevič Matjaž, Grajska pot 14/a, Le-
skovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12636. gnm-3359

Križaj Tatjana, Ul. oktobrske revolucije
18/c, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, št.
6359. gnw-3324

Križnar Mojca, Imovica 25, Lukovica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1263732, reg. št. 24283, izdala UE Dom-
žale. gnc-3344

Krmec Marko, Vojkovo nabrežje 31a,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnm-3234

Krulc Damjan, Bohoričeva 17, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17700.
gno-3357

Krumpak Helena, Cerovec pod Bočem
18/a, Rogaška Slatina, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 16854, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gni-3338

Kučina Vojteh, Langusova 34, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13889. gnv-3050

Kukovec Goran, Cezanjevci 46b, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11256. gne-3142

Kurbis Franc, Radenski vrh 43, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1100, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-3244

Lebar Urban, Benedikova ulica 20/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 137429, reg. št. 29713, izdala UE Kranj.
gnj-2987

Lebeničnik Stanislav, Študljanska 85b,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. S 701517, reg. št. 14000, izdala
UE Domžale. gnn-3258

Lipovž Rusi, Trubarjeva 9, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnm-3134

Lokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BHG, št.
16390. gns-3028

Lovko Aleksander, Gasparijeva ulica 3,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 203798, reg. št. 5347, izdala UE
Cerknica. gnx-2973

Majcenovič Jožef, Šalovci 47, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 1449, izdala UE Ormož. gnd-3143

Marinčič Stanislav, Tržaška cesta 5, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6314, izdala UE Vrhnika. gng-3315

Marinšek Nataša, Pšata 6, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146893, reg. št. 31750, izdala UE Dom-
žale. gni-3188

Marolt Franc, Drtija 59, Moravče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 701651,
reg. št. 23498, izdala UE Domžale.
gnq-3380

Marolt Gregor, Omahnova ulica 21, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097101, reg. št. 183295, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-3070

Matić Mladen, Ziherlova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1341046, reg. št. 228478, izdala UE
Ljubljana. gnz-3196

Medica Vanda, Beblerjeva 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
5678, izdala UE Koper. gnl-3235

Memić Vehid, Cvišlerji 17, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6867,
izdala UE Kočevje. gnz-3271
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Merlak Jasna, Vodnikova 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298085, reg. št. 226345, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-3384

Mertuk Viktor, Trnovec 20, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 41813, izdala UE Ptuj.
gnu-2976

Mervar Frančišek, Boričevo 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3572, izdala UE Novo mesto. gnj-3237

Meško Sebastijan, Gorišnica 71, Goriš-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35046, izdala UE Ptuj. gnp-3056

Mihalič Pavel, Begunjska ulica 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643282, reg. št. 35845, izdala UE Kranj.
gnh-3364

Mihelj Tatjana, Borisa Kalina 53, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gno-3007

Miklavčič Alojzij, Oslica 13, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
12248, izdala UE Grosuplje. gnc-3169

Miloica Ljuljana, Raičeva ulica 51/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024090, reg. št. 207049, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-3094

Orlić Branko, Resljeva cesta 35, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644432, reg. št. 127014, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-3311

Palovšnik Janez, Tatjane Odrove 5, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
361078, reg. št. 12529, izdala UE Kranj.
gnn-3133

Pantelić Krstivoj, Gradnikova 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 14153, izdala UE Nova Gorica.
gng-3340

Petek Aljaž, Gubčeva ulica 18, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 36784, izdala
UE Ptuj. gnp-2981

Peterca Andrej, Cvetlična pot 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586870, reg. št. 128212, izdala UE Ljub-
ljana. gni-3013

Petrović Gradimir, Rozman Staneta 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. S 736611, reg. št. 30890, izdala UE
Kranj. gns-3053

Pipan Gordana, Preglov trg 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104168, reg. št. 213279, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-3026

Planšak Evica, Črneče 12, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4145. gnp-3156

Ploj Sebastjan, Moravci 24a, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9500, izdala UE Ljutomer. gnb-3120

Podgrajšek David, Brinjeva gora 13, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12753. gne-3042

Potrbin Anzelm, Gimnazijska 15b, Trbo-
vlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 4530, izdala UE Trbovlje. gnn-3233

Povše-Maletić Marija, Okiškega ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893173, reg. št. 109259, izdala UE
Ljubljana. gne-2992

Poženel Gašper, Ostrovrharjeva ulica 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 925903, reg. št. 170368, izdala UE
Ljubljana. gnx-3373

Presečnik Borut, Spominska 3, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30793. gnj-3162

Pretnar Marjan, Polica, Grosuplje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 12002, izdala
UE Grosuplje. gnp-3281

Purkart Uroš, Kebetova ulica 17, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846876, reg. št. 157173, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-3386

Račič Stanislav, Posavec 61, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26633.
gnh-3239

Rant Matjaž, Podvrh 32, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 24721, izdala UE Škofja Loka.
gnn-2958

Rauh Stanko, Tlake 6, Šmarje-SAP, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9714, izdala
UE Grosuplje. gnx-3098

Ražem Nina, Izletniška pot 38, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
42156, izdala UE Koper. gnf-3141

Ristić Željko, Zaloška cesta 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342068, reg. št. 230417, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-3306

Rojac Lara, Cesta na Markovec 55, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 26953, izdala UE Koper. gns-2978

Rop Andrej, Brinarjeva ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. 21329, št. 21329.
gnv-3350

Rošić Teja, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010254, reg. št. 205092, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-3176

Rošker Anja, Rajh Nade ulica 22, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala
UE Ljutomer. gnb-3245

Rovšek Branko, Otoče 28, Podnart, vo-
zniško dovoljenje, št. 17143. gnf-2991

Rudonja Vesna, Cesta na Markovec 11,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 26162, izdala UE Koper. gnq-3055

Samec Grad Tanja, Ljubljanska 75, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 31135.
gny-3197

Sarhatlić Nurija, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971863, reg. št. 151744, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-3294

Semprimožnik Jože, Robbova 19, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
786772, reg. št. 23141, izdala UE Domža-
le. gng-3390

Serdinšek David, Gradnikova 5, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39487, izdala UE Koper. gno-3057

Sever Albina, Jevčeva pot 6, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892089, reg. št. 145285, izdala UE
Ljubljana. gny-2997

Sever Maja, Muljava 26a, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16691, izdala UE Grosuplje. gnb-3170

Sever Nataša, Kidričeva 13, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194492,
reg. št. 49134, izdala UE Kranj. gnc-2969

Shkreli Leonora, Kandijska cesta 45,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 27008, izdala UE Novo mesto. gni-3263

Simčič Zvonka, Hum 73, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje. gnz-2971

Stanovnik Marko, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1365234, reg. št. 231870, izdala UE
Ljubljana. gnt-3277

Stigl Stanislava, Šmartinska cesta 64b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1287472, reg. št. 227539, izdala UE
Ljubljana. gnh-3139

Stropnik Petra, Kavče 39/c, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29322, iz-
dala UE Velenje. gnt-3352

Suban Marija, Cesta na Brdo 112, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849734, reg. št. 112570, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-3137

Sukovič Nevenka, Štihova ulica1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje. gni-2988

Šalamun Boštjan, Hrastje, Mota 57/b,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11461, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-3250

Šebalj Drago, Ob Studencu 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064493, reg. št. 210415, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-3208

Šerbelj Karlo, Kotnikova ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191828, reg. št. 220477, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-3113

Šergan Vida, Janova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513880, reg. št. 50355, izdala UE Ljublja-
na. gnw-3374

Šibal Branko, Demšarjeva ulica 1, Boro-
vnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9298, izdala UE Vrhnika. gns-3228

Šket Nataša, Ul. Florjana Pohlina 1, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
20789, izdala UE Žalec. gnm-3313

Šmit Pavel-Oliver, Breg 4a, Loka pri Zi-
danem Mostu, vozniško dovoljenje.
gno-3032

Špacapan Anuška, Klementa Juga 18,
Solkan, vozniško dovoljenje. gnk-3140

Špacapan Zvonimir, Klementa Juga 18,
Solkan, vozniško dovoljenje. gnl-3310

Špes Adolf, Nebčeva ulica 90, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
932112, reg. št. 158309, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-3224

Štalekar Bogdan, Šentiljska 8, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8391.
gnf-2966

Štern Ivan, Sp. Polskava 20, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10381. gnw-3249

Štok Barbara, Regentova 10, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39997. gnv-3325

Šturm Frančiška, Log 2, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3237, iz-
dala UE Škofja Loka. gne-3067

Tičić Anđelko, Kardeljev trg 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11864,
izdala UE Velenje. gnf-3291

Tomc Milan, Regentova 10, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 20807.
gnl-2985

Topič Rajko, Blato 16/b, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje. gnv-2975

Toplak Franc, Dežno pri Podlehniku 1d,
Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 18740, izdala UE Ptuj. gnb-3145

Traven Blaž, Cesta v Zgornji Log 79,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484486, reg. št. 144417, izdala UE
Ljubljana. gne-3117

Turk Gregor, Ulica stare pravde 29,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. 37104, izdala UE Novo mesto.
gnd-3222

Turk Mitja, Ulica stare pravde 29, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34473, izdala UE Novo mesto. gnz-3221

Turk Željko, Sinja gorica 13, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7568,
izdala UE Cerknica. gnr-3104

Turšič Boštjan, Brezovica pri Borovnici
52, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 11738, izdala UE Vrh-
nika. gnx-3273

Ukmar Sandra, Adamičeva 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069184, reg. št. 31193, izdala UE Dom-
žale. gnq-3080

Uranjek Maša, Šešče 70, Gabrovka, vo-
zniško dovoljenje, kat. S 1242112, izdala
UE Žalec. gnn-3158

Uršič Janez, Vrhovci, C. III/26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213908, reg. št. 157715, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-3166

Vegelj Franc, Boršt 10/a, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15227, izdala UE Brežice. gnh-3039

Verbič Adrian, Tominškova ulica 52, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974259, reg. št. 152337, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-3123

Verhovec Ivo, Brezovica pri Borovnici
57, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 13079, izdala UE Vrhnika. gnj-3062

Vičič Darja, Podgrad 3g, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1083920, reg. št. 9343, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnq-3005

Vodišek Iztok, Brilejeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596694, reg. št. 196421, izdala UE Ljub-
ljana. gny-3297

Voljč Miha, Partizanska 27/a, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 43003, izdala UE Koper. gnm-2984

Vrtačnik Matilda, Vipavska ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732468, reg. št. 97658, izdala UE Ljublja-
na. gnb-3095

Wauch Janez, Titova 4a, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1101740. gnr-3054

Zagorc Matjaž, Novakova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135720, reg. št. 181715, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-3280

Zakrajšek Neža, Jamska cesta 10, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
775900, reg. št. 3586, izdala UE Trebnje.
gnu-3301

Zavratnik Aleš, Gradišče pri Vipavi 7, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1225740, izdala UE Ajdovščina. gnf-3266

Zidar Oliver-Kamilo, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105447, reg. št. 55348, izdala UE
Ljubljana. gnt-3252

Zorn Alenka, Ulica Bratov Učakar 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042832, reg. št. 207248, izdala UE
Ljubljana. gnj-3391

Zrimšek Aleša, Koširjeva cesta 11, Ško-
fja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21966, izdala UE Škofja Loka. gnv-3100

Zupan Niko, Krožna pot 11, Šenčur, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S

419806, reg. št. 41536, izdala UE Kranj.
gnx-3048

Zupančič Urban, Šentgotard 15/a, Tro-
jane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1272122, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-3116

Žban Bojana, Črtomirova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261675, reg. št. 115858, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-3377

Žel-Nolda Maja, Petkovškovo nabrežje
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 388457, reg. št. 153225, izda-
la UE Ljubljana. gnr-3179

Žerjav Janez ml., CKŽ 27, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 15142.
gnn-3362

Žnidaršič Aleš, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890761, reg. št. 152685, izdala UE
Ljubljana. gnd-3243

Žvokelj Nevenka, Polje, Cesta XXXVIII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841640, reg. št. 26590, izdala UE
Ljubljana. gnw-3099

Zavarovalne police

Černota Miran, Tržaška cesta 45, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0680063, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnz-3071

Friškovec Samo, Podgorska cesta 26,
Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
178288, izdala zavarovalnica Slovenica,
d.d.. gnk-3061

Hamzić Samira, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0186123
in kupone, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnn-3008

Klajder Martin, Mikuževa ulica 7, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 583954, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-3322

Kocjančič Pavel, Brilejeva ulica 20, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. AO
00101208440, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnr-3129

Kramar Alojzij, Vanganelska cesta 59/a,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
AO 639259, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnj-3316

Lambić Sava, Celovška cesta 122, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 229054, izda-
la zavarovalnica Slovenica, d.d.. gnb-3020

Menhart Ferdinand, Pesnica 54, Pesni-
ca pri Mariboru, zavarovalno polico, št.
182103, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d., filiala Maribor. gnp-3231

NB CAR storitveno in trgovsko podjetje
d.o.o., Kašeljska cesta 12, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 101247384, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnd-3343

Šibal Branko, Demšarjeva ulica 1, Boro-
vnica, zavarovalno polico, št. 688374, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnr-3229

Trans Job d.o.o., Privoz 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1514648, izdala za-
varovalnica Maribor. gnv-3254

Tulek Idriz, Cesta 1. maja 2, Sežana, za-
varovalno polico, št. AO 701904. gnz-3321

Vavtar Inženiring d.o.o., Pejce 7, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 101178201,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-3366

Spričevala

Ahačič Iztok, C. 1. maja 57, Kranj, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Iskra,
št. 78 izdano leta 1998. gno-3132

Bembič David, Boršt 45, Marezige, let-
no spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske in družboslovne šole Koper, izdano v
šolskem letu 1997/98. gne-3317

Bohinc Matevž, Zg. Brnik 144, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika Sred-
nje elektro in strojne šole Kranj. gnb-3320

Cimperman Valerija, Galjevica 17, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1993,
izdano na ime Motaln Valerija. gns-3328

Galekovič Majda, Rozmanova 24c, Ilir-
ska Bistrica, spričevalo 1. in 2 letnika Šol-
skega centra za pošto, ekonomijo in teleko-
munikacije Ljubljana, izdano leta 1975/76
in 1976/77. gnv-3125

Godec Marjetka, Artiče 31a, Artiče, dip-
lomo Srednje matematično-naravoslovne,
pedagoške šole Brežice, št. 324, izdana
24. 6. 1987. gnm-3059

Gregor Jan, Barvarska steza 5, Ljublja-
na, diplomo Avtošole Ježica, izdana leta
1986. gnp-3081

Grilj Andreja, Depala vas 53, Domžale,
potrdilo o zaključnem izpitu Srednje ekono-
mske in naravoslovne šole Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 1991 na ime Kočevar
Andreja. gnv-3279

Kljun Suzana, Markovščina 19a, Materi-
ja, diplomo Srednje ekonomske in družbos-
lovne šole Koper. gnv-3225

Kolarek Jerneja, Ulica bratov Učakar 72,
Ljubljana, 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole.
gnw-3257

Lelek Goran, Fužine 6, Kamnik, spriče-
valo Srednje ekonomske šole Rudolfa Mai-
stra v Kamniku, izdano leta 1997/98 in
1998/99. gnd-3318

Miklič Bogdan, Stranska vas 51a, Novo
mesto, šolsko spričevalo. gnp-3131

Moravec Dušan, Za Gradom 9, Idrija,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole Idrija, izdano leta 1983. gnv-3200

Muhič Silva, Jurna vas 12, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
usmeritve Metlika, izdano leta 1996.
gns-3103

Oset Zdravko, Kompole 117, Štore, sp-
ričevalo. gnu-3351

Porčič Denis, Podkoren 32, Kranjska
Gora, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole Kranj, poklic prodajalec. gnc-3319

Primožič Rok, Kržišnikova ulica 2, Med-
vode, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko, izdano leta 1985. gnr-2954

Spasojevič Nada, IX. korpusa 20, Piran -
Pirano, spričevalo 8. razreda OŠ Sečovlje,
izdano leta 1977/78, izdano na ime Stano-
jevič Nada. gnr-3058

Starc Darja, Titova 90, Senovo, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 1998/99. gne-3267

Tešić Momir, Ob Mahovniški cesti 11,
Kočevje, spričevalo o zakjučnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, Ljublja-
na, poklic tesar, izdano leta 1976.
gnv-3175
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Urek Marjan, Ulica talcev 26, Novo mes-
to, maturitetno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem, Srednje hotelirske
šole, izdano leta 1977. gne-3017

Zupan Janez, Racovnik 30, Železniki,
diplomo Srednje gradbene tehniške šole,
izdana leta 1981 v Ljubljani. gnu-3101

Zupančič Irena, Stranska vas 8, Novo
mesto, diplomo Srednje šole tehniških in
zdravstvene usmeritve Novo mesto, izdana
24. 6. 1986 na ime Ponikvar Irena.
gnu-3226

Žavbi Aleš, Rudarska 2/b, Velenje, in-
deks, Centra srednjih šol Velenje, Srednja
rudarska šola “RŠC. gnw-3203

Žibert Dejan, Ledarska 27, Ljubljana, sp-
ričevalo 3. letnik Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1998. gnh-3014

Ostali preklici

Ademi Jusuf, Sketova 4, Ljubljana, delo-
vno knjižico. gnm-3284

Artnik Boštjan, Ulica Iga Grudna 15, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnm-3259

Artym Andriy, Letališka cesta 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-3069

Avto Fekonja d.o.o., Pohorska cesta
17/b, Radlje ob Dravi, uradno potrdilo za re-
gistracijo avtomobila Renault Megane F2 RN
1,4 16 v, št. šasije VF1BA0W0519897723,
carinjeno po ECL št. 3424, z dne 15. 4.
1999. gny-3122

Avtohiša Strikovič, Koroška cesta 53d,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1006170 z dne 13. 5.
1998, št. šasije KLAJF356EWK184261 za
vozilo DAEWOO NUBIRA WAGON 1.6.
gnj-2962

Avtoprevozništvo Radovan Boris s.p.,
Trubarjeva 1, Trebnje, dovolilnico za med-
narodni prevoz blaga za Bosno in Hercego-
vino za leto 1999, št. 7913.. gnw-3124

Bukovec Dejan, Žitkovci 38, Dobrovnik -
Dobronak, delovno knjižico, zap. št. 169,
ser. št. A 406804, izdala 31. 8. 1998 pri
UE Lendava. gnz-3046

Bunarkič Marica, Zalog 27, Novo mes-
to, delovno knjižico, reg. št. 37339, ser. št.
241429. gnh-2964

Citroen Slovenija, Ulica 15. maja 18,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti po-
samično pregledanega vozila, št. B
0056388. gnk-2961

Citroen Slovenija, Ulica 15. maja 18,
Koper - Capodistria, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila, št. šasije: 25LH8482.
gnl-2960

Gerden Anton, Pohorskega bataljona
125, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 8792, izdana 21. 12. 1997. gnt-3002

Iveljić Milan, Alojza Valenčiča 8, Izola -
Isola, delovno knjižico. gnx-3223

Krmac Stiven, Babiči 2/b, Marezige, li-
cenco št. 4877/5278-ZR27/1997 za pre-
voz stvari in blaga v cestnem prometu, izda-
no 23. 12. 1997. gnt-3227

Lopert Stefan, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnw-3199

Magdić Predrag, Jakčeva ulica 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnj-3387

Markun Metod, Belska cesta 21,
Preddvor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1017647.
gnq-3230

Naglič Damijan, Grmičeva 8, Kranj, de-
lovno knjižico. gng-3290

NERMIN d.o.o., Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, licenco št. 128/29 za tovorno vozilo
MAN, reg. št. LJ E9-34F, izdala Gospoda-
rska zbornica Slovenije. gnd-2993

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1102391, z dne
11. 5. 1999, vozilo AUDI A3 1,6, št.
šasije WAUZZZ8LZXA083633.
gnw-3174

Primožič Mihael, Treblja 9, Gorenja vas,
delovno knjižico. gnf-3066

Rajhard Milan, Koroška cesta 6, Bled,
delovno knjižico. gng-2965

Saksida Dušan, Zalošče 30m, Dorn-
berk, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0085071.
gnu-3126

Strniša Anton, Gor. Medvedje selo 8,
Trebnje, delovno knjižico ser. št. 297285,
zap. št. 9877, izdana 2. 7. 1982 pri SO
Trebnje. gnp-3335

Vardijan Rudolf, Tomažičeva ulica 36,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolna, št. 02/13-997/99.
gnh-2989

Zidar Oliver-Kamilo, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-3253
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prof. dr. Karel Zupančič

DRUŽINSKO PRAVO
Čeprav se zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih po vsebini ni spremenil že ducat
let, je na področju družinskega prava veliko novega. Teoretiki in sodna praksa so izoblikovali
svoje razumevanje in pravne posledice zunajzakonske skupnosti, zožen je krog družine,
drugačna razmerja v družini zahteva Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah,
veliko pa je tudi razmišljanj o pravni ureditvi nekaterih razmerij med istospolnimi partnerji.
Velja tudi nov zakon o pravdnem postopku, ki posega seveda tudi na področje družinskega
prava.

Razlogov, da je profesor ljubljanske Pravne fakultete pripravil novo knjigo, je torej dovolj.
Avtor v razumljivem jeziku popelje bralca na vsa področja družinskega prava, dr. Barbara
Novak pa je pripravila podrobno stvarno kazalo, ki bistveno olajša iskanje odgovorov na
zastavljeno vprašanje.

Cena 4536 SIT 10498
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q DRUŽINSKO PRAVO število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe
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